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Від Видавничої Комісії 

Починаючи видання „Етимологічно-Семантичного” словника, 

після упокоєння його автора Блаж. Митроп. Іларіона, Видавнича 
Комісія Товариства „Волинь” і Інституту Дослідів Волині плану¬ 

вала видати його в чотирьох томах в багато коротшому періоді, але 
обставини склались так, що сталось інакше. 

Словник був написаний Бл. Митрополитом Іларіоном у різні 
часи, на різних клаптиках паперу, на яких часто був дуже короткий 
опис слова, або саме тільки слово, що спричинювало для мовознав¬ 

ця певні труднощі в праці. 
По похороні Блаж. Митроп. Іларіона дочка пані Лариса і син 

Юрій принесли рукописи до Інж. І. Онуфрійчука і залишили. В 
короткому часі після того Інж. І. Онуфрійчук передав їх Проф. Др- 

ві Юрієві Мулик-Луцикові, який переглянув їх і погодився реда¬ 

гувати і доповнити, та на протязі довшого часу вміло опрацював три 
томи. Четвертий том не зміг опрацювати через тяжку недугу, яка 

спричинилась до його смерті. І тому Видавнича Комісія Товариства 

„Волинь” і Інституту Дослідів Волині, була змушена шукати іншого 

мовознавця, який міг би зредагувати і доповнити четвертий том. І 
останньо, рік тому, майже по двох роках шукання, за певними 
рекомендаціями знайшли в Букарешті, Румунія, Проф. Др. Магда- 

лину Куцюк, яка погодилась опрацювати до друку четвертий том 
словника. 

Видавнича Комісія Товариства „Волинь” і Інституту Дослідів 
Волині складає сердечну подяку авторові бл. п. Блаж. Митроп. 

Іларіонові за Його велику, довголітню працю у складенні цього 
словника, який залишиться як великий пам’ятник по ньому. Також 
щиро дякує сії. п. Проф. Др-ві Юрієві Мулик-Луцикові, за зредого- 

вання перших трьох томів та особливо дякує Проф. Др-ві Мигда¬ 

лину Куцюк за закінчення четвертого тому словника та Всім, хто 
чим будь допоміг у виданні словника — ВЕЛИКЕ СПАСИБІ. 

Видавнича Комісія Товариства „Волинь” і 
Інституту Дослідів Волині 

Вінніпег, 14-го жовтня 1994 р. 
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Ч дев ятнадцята буква українського альфавіту, в ц. сл. 

зветься покой — спокій. 

Па це стародавній префікс (приставка), добре відомий у 
нашій мові. Визначає він другорядність, висновок, виник, потім. 

Приставку па- маємо в словах: пабородки, павідь, павіко, паволоч, 

паворожка, пагілля, пагін, пагуба, паділ, пасинок, паробок і т.і., — 

наголос падає все на цю приставку, як на вказівну. 

Па кажуть дитині, прощаючись з нею в Польщі і в Гали¬ 

чині. На Сході цього па не знають. 

Пава — великий птах з родини фазанових. Самці мають 

яскраве оперіння і довгий хвіст. З нім. РГаи лат. рауо п. ра\у, ра^а. 

Павлйн — на чол. ім’я, ст. сл. Павлйнь, лат. Раиііпиз 
присвійна форма від імені Раиіиз. 

Павло, -ла — чол. ім'я, ст. сл. Павель, лат. Раиіиз малий. Це 

було на Петра й Павла. Лекс. 1627.444: Павель уста трубьі або 

спокоиньїй з єв. и ел.: покой людзскій лат.: слабьій. 

Паволока — коштовна заморська тканина з бавовни або 
шовку із компонентів па- і волоку, (тягну). 

Слово о п. І. 1187р.: Помчаша злато и паволокьт. 
Лекс. 1627.424: Коккін — зернятко, паволока. 

Пагорок, рка — височина з пологими схилами, рос. пагорб із 
слів па- і гора, гірка, див. гора. 

Лекс. 1627 р. пер.: Имеиа пагорков. 

Пагуба — те, що загрожує загибеллю, згуба. Праслово. Ц. 

сл. логубля, погубити — стратити і пагуба — втрата, загибель, 

губитель — убивця. Значення убивства, згуби переважає в рос. 

мові гуоитель, погубить тоді як румунська мова запозичивши це 

слово із слов янських мов зберегла для слова ра§иЬа лише 

значення шкоди. В укра. мові ХІУ-ХУ ст. це слово означало 

втрату, збитки: А им єст свободно зась до оугорт» поєхать... без 

ннкоторой забавЬ и пагоубЬ (Сучава 1475 ЕЮ II 329) 

Пагінація — порядкове зазначення числа сторінок у книзі, у 

листі, дві сторінки, сторінкування. У давнину українські книжки 

мали сторінкування звичайно зверху, а московські — долі. Назва 

походить від лат. ра§іпа — сторінка листа. 

Падати, падаю, -єш, падає, падають, пасти, паду, падеш — 

переміщатись зверху вниз. Праслово. Авест. а^аразб — падіння, 

лат. сабеге, нім. Гаїїеа, болг. падам. 

Слово о п. І. 1187 р.: Падоша стязи Игоревьі. 

Падеж — рос., укр. відмінок, від падати — відмінятися. Пор. 

лат. саяиз — відмінок від сабеге — падати. 

Падблист — діал. невдалий новотвір, бо о при з'єднанні 
ставимо тільки до іменника. Літ. листопад. Див. календар. 

Падчерка — нерідна дочка, ст. сл. падьшти — падчерка, під 

па- і дьшти — донька. Укр. па-дчер-ка, рідко вживане, але в Сл. Б. 

Гр. III 86 занотоване падчереня. 

Пазити — стерегти, берегти, охороняти. Слово дуже часте на 

Буковині, часте у творах О. Кобилянськоі. Болг. пазя з тим же 

значенням, але до зах. укр. діалектів слово прийшло через рум. 

посередництво а ра2е плече. Праслово. Лат. рап§о забиваю, нім. 

їіі£еп припасувати, д. інд. раз — сідло. 

Пазуха — простір між грудьми і одежою, порожнина в тілі, 

розм. груди; рос. пазуха, п. рахисЬа, рос. паз — щілина, чес. раге — 

плече. Праслово. Лат. рап§о — забиваю, нім. Ді§еп — припа¬ 

сувати, д. інд. раз — сідло. 

Лекс. 1596, 19 б: Нядро — пазуха. 

Лекс. 1627.149: Н дро — пазуха. 

Паїсій, сія — чол. ім’я, гр. раізіоз — дитина. 

Пай — східне слово, тюркське пай — частина, доля, ділянка. 

У сучасній мові вживається із значенням: частка, яка вноситься в 
капітал якого-небудь кооперативного чи акціонерного товариства, 

але і у значенні життєвих умов, в які потрапляє людина. 

Лайок — продовольство, цигарки і т.і., які видаються певними 

нормами на певний строк. Голодний пайок — дуже мізерна норма 

харчів, сухий пайок — певна кількість їжі, яку видають у похідних 

умовах. 

Пака — нім. Раск п. рака — велика кількість зв’язаних, 

скріплених мотузками предметів, великий тюк товару. На 

Галичині під польським впливом слово має значення ще й скринька. 
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Паки — арх. знову, наново, ст. сл. пакьі — знову, болг. пак — 

але, чс. рак — але, д. інд. араказ — збоку, позаду. 

Лекс. 1596.23: Паки —єще, зась. 

паки і паки — часто вживаний ст. сл. вираз означає "знову й 

знову”. Цим виразом починаються богослужбові єктенії, тобто 

молитви, які вимовляє священник під час богослужіння, яке 

складається з більшого числа прохань. Ектенія — грецьке слово, із 
значенням: спосіб. 

Пакість, пакость — це робити "навпаки”, не так, як бажано. 

Пор. ц. сл. опако — навідворіт. Пакость це те саме, що капость, 

первісна слов. форма пакость — прикрощі. 
А и ще что бьіло межи нась каь здавна гостєм'ь путь чисть... 

без приймь без пакости всякому члку (1392-1393 РФВ т. ЕХХУ, 

170). 

Лекс. 1596.24: Пакость — перешкода. Пакощу — перешка- 

джаю. Пакостник — перешкода. 

Пакт — лат. расшт, мн. пакти, діал. пакта з п. Це умова, 

договір, уклад, мирова угода. Пакт про ненапад. В укр. мові слово 

вживається і в значенні: розділ якого-небудь офіційного докумен¬ 

та, замість слова пункт. 

Паладій, -ія — чол. ім’я, ст. сл. Палладій, гр. РаІІасііоз — 

належний богині Палладі, тобто богині війни Афіни. Палладіум 

називалась статуя Паллас Афіни, яка була охоронцем міста Трої. 

Еней захопив цу статую і поніс її до Італії, щоб зробити з неї 

оборонця майбутнього Риму. 

Паламар, -ра — церковний прислужний, з візант. рагатопагіз 

— у службі витривалий, давнє паломарь, панамарь, пономарь. 

Паланйця — булка, білий хліб, рос. паленица, білор. 

паленіца, вірогідно від дієслова палити. 

Палата -- ст. сл. палата з гр. раїаіа, раїаііоп — дім, двірець, 

кімната, хороми. Часто у мн. —палати, Лекс. 1627.164: Палата 
палаць. На Україні означає сьогодні переважно окрему кімнату в 
лікарні, де лежить велике число хворих. Це також назва деяких 
державних установ: торговельна палата, судова палата, книжква 
палата. У країнах з парламентарною системою іноді парламент має 

дві палати. 
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Палати — знищуватись у сильному вогні. Спільнослов’ян¬ 

ське слово ц. сл. палити, палежь — стос. 

Чинити огнем палаючим Катих. 1645.65. 

Див. запальчивий 

Палйц — велика будівля з безлічі кімнат, величної архітек¬ 

тури. З італ. раїагхо через п. раіас лат. раїаПит. У давній мові 

наголос був під впливом польської мови на першому складі. 
Лекс. 1596.196: Нев-Ьстник: чертог, терем 

. т: Там же стро. 33: Чертог — палац, терем 

Палеографія — наука про стародавнє письмо та про історію 
його змін. З гр. раїаіоз — стародавній - £гаїо — пишу. Слово озна¬ 

чає ще й особливості письма і зовнішнього вигляду стародавнього 
рукопису. 

Палеотйпія — наука про стародавнє друкарство з грецького 
раїаіоз -- стародавній - Іуроз — форма, формування, друк. 

Палестина — назва Святої Землі походить від грецького 
найменування філістимлян. Ст. сл. Палестина, гр. Раїезбпе. Заст. 

місцевість, край. Тлумачення Памви Беринди принаймі дивне: 

Палестина — покропленоє попелом або порохом, або упадок 

приложеньїй, або двоякій... євр. Пелесе краина Сирів, котрой 
Ієрусалим. Лекс. 1627.442 

Палестра — у стародавній Греції гімнастична школа для 

хлопчиків. З грецького раїаізїга, раїаіо — борюся. 

Лекс. 1627.442: Палестра — борба, б'Ьженьє, збиваньєся. 

Палець, пальця — рухова частина кисті руки ст. сл. пальць, 

болг. палец — великий палець, див. рос. беспальїй, шестипальїй, 

споріднений з лат. роїіех, роїіісіз — великий палець руки і ноги. М. 

Фасмер (Зтимологический словарь русского язьїка) припускає 
споріднення з новоперським раїісіап — шукати, іти слідом, болг, 

палам — шукаю, давньо верхньо-нім. іїїоіеп — відчувати. 

Петрь жаловал на Яна нж ємоу чєтьіри палци оутяль оу роук 
(XV ст. ВС 23) 

З пальця виссати — коли нема підстави на що. Один як 
палець. Дивитись через пальці — недобачати, потурати. Знати як 
свої п’ять пальців — глибоко й сильно знати. Пальчики оближещ 
— щось дуже добре. 

Пальчатки — рукавиці з пальцями, ст. сл. перщатки — від 
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перст, див. перст. Пам’ятаю, що моя старенька баба з Покуття не 
раз уживала слова пальчатки, але в іншім значенні: “став на 
пальчатки” — став до сварки та бійки. Проф. П. Кривоносюк Р.З. 

Може відгомін того, що билися чи змагалися в залізних пальчат- 

ках? 

Паливода — п. раїіууосіа — шибеник, горлоріз, і т.і., той що і 

воду запалить. 

Палімпсест, -та — пергаментовий рукопис, на якому виш- 

кряблене чи витерте попереднє письмо від гр. раїітрзезіоп (ЬіЬІіоп), 

раїіп — знову і р^ао — стираю, вишкрібую. 

Палітурка, палітурків, палітурник, палітурня — інколи 
оправа, переплет. З лат. роїігш — гарно оброблений. роПгига — 

вигладжування, обрібка; звідси й політура. 

Палка, палиця — стовбур віддалений від дерева, очищений від 
пагонів, тонкий стовбур або товства гілка. Ст. сл. палиця чс. раїісе 
— дубина, словен. раїісе — посох, палка. М. Фасмер припускає, що 
слово позичено з старо верхнє-нім. рГаї — кіл, яке споріднене з лат. 

словом ра!и$ з таким же значенням. 

Палка два кінці має — може вдарити одним і другим. 

Паля — удар лінійкою по долоні в школі за кару. Палі дати 

— ударити по долоні. Від палити — ударене місце, що вогнем 

палить. 

Пальма — тропічне дерево з лат. раїта, бо гілки підібні до 

розпростертих пальців руки. Звідси паломник — прочанин до 

Святої Землі, що додому вертається з пальмовою гілкою. Пор. 

сер. лат. ра1тагіи5, італ. раїтіеге ст. сл. паломьникь. Церк. устав 

кн. Володимира: А се цервконьїе люди: ...паломника (Син. сп. XIII 
в.) Паломник це також опис подорожі по святих місцях: ”Палом- 

ннк" Даниила Мниха XII в. 

Пальма першенства — це знак перемоги на війні або в 

мистецьких змагах. У давніх греків за перемогу урочисто давали 

пальмову гільку або лавровий вінок. Див. лавр. 

Пальмова неділя див. вербна. 

Пальто, -а — з фр. раїеіоі — верхній одяг. 

Памво, -ва — чол. ім’я ст. сл. грецьке пастир усіх. 

Лекс. 1627.442: Памвон — Нітрін житель. 

Паморока, мн. памороки — з ст. сл. мракь, повноголосна 
форма — морок. Ст. сл. мракь — темонта, туман, затемнення, 

основа мра, суфікс кь. В укр. мові з цієї основи слова: морока, 

морочити, паморока, заморока. У Франка: Поволі розвіялася 

густа холодна паморока, що залягла була над Бориславом. Крім 

цього “памороки” це притомність, свідомість: Чи вже тобі 

памороки забило, власної жінки не пізнаєш? (Франко). Утратити 

памороки — стратити притомність. Він утратив памороки, але 

скоро опам’ятався. 

Паморока дуже цікаве слово. В нім па- приставка див. про це 

вище, а морока це повноголоса форма від давнього мрака. Слово 
одного кореня й одного значення з “меркнути” — темніти: тратити 

світло. Це праслово, а корінь його добре відомий і в інших старих 
мовах, напр. санскритське тагказ — затміння, литовське тегкіі — 

прижмурити очі. Давнє значення слова “паморока“ те саме, що й 
старослов’янського мракь: тьма, темнота, туман. В західньо- 

українських говорах іще й тепер існує слово “паморока” — туман. 

Словник Б. Грінченка подає слово паморока як мряка з Кремен¬ 

чуцького повіту. Друге значення слова “паморока” повстало з 
першого: затміння взагалі, затміння голови, затуманення, втрата 
притомності, обморок: об-морок. Дуже частий і поширений вираз 
“не забивай памороків”, треба розуміти так як кілля забивати — не 
забивай памороків (туману, темноти) в мою голову. В Придніпрян- 

щині слово “паморока” часом неправильно розуміють як “пам’ять”. 

В західньоукраїнських говорах слово “паморока” ще й тепер живе й 

визначає обморок, непритомність. Напр. черновецький “Час” за 13 

грудня 1932 р. пише “Припадок памороки в маршала Авереску” 

“На останці він перестав промовляти, впавши в памороки”. А ось 

іще приклад, що показує перше значення слова “паморочний” як 

пасмурний, похмурий: ”Того же літа бяше паморочно зіло и 

дождевно вельми и поводь всюду” (“Дрівній Літописець” видання 

1774 року під 1407 роком). Словник М. Уманця й А(деської) 

Спілки (1898. IV 59) рос. “сознаніе” перекладає словом “памороки” 

за ним те саме повторює й академічний “Словник правничої мови” 

1926 р. ст. 87) 

Пампушка, пампушечка — маленький хлібець, печений чи 
варений, рід великої галушки. З нім. Рї'аппкисЬеп через п. 
ратрисЬ. Пампушка — жіночого роду — поширене по всій Україні, 
у тому і в мові літературній. Значно рідше пампушок, чоловічого 
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ролу, вменшена форма ло “пампух”. По-російськи це “пьішка”. 

Словник Уманця російське “пьішка” перекладає на ст. 845 так: І. 

пухкеник 2. особливий — балабан 3. гречана на олії — пампух, і 
тут же додає: частіше — пампушка, і. 4. на молоці — сластьон. 

Лекс. 1627.220: Сковородник — пампушок. 

Памфйл, ла і Панфил, -ла — чол. ім’я ст. сл. Панфиль і 
Памфиль, гр. рап і рЬіІоз — усіма люблений. 

Лекс. 1627.443: Памфіль — всЬм мильїй, вседружен. Чрез у 
(Памфуль) всекол’Ьнньїй. 

Памфлет, -а — в англ. мові тонка книжечка в м’якій оправі, 

вміщаюча публіцистичний твір на актуальну політичну або іншу 

тему. В Європі в тому числі і в східній Європі це пасквіль, 

книжечка гострого висміювального змісту. Від “Памфілус” — 

назва середньовічної поеми, яка появилася в Англії. 

Пам’ятйти — зберігати в пам’яті, не забувати від праслов’ян¬ 

ських коренів шеп і тад має відповідники у всіх індоєвропейських 
мовах: д. інд. тапа)аб, лат. тетіпі, гр. тетопа, па- префікс. Див. 

запам’ятати. 

Нехай пам’ятають на слова Псалмистьі. Катих. 1645 рр. 77 б. 

Пам’ятка — цього слова вживаємо на означення залишків 
старовини: Писані пам’ятки у Київській Русі розпочинаються в XI 

віку. 

А пам’ятник — це фігура видатної особи, поставлена для 
пошани, пор. рос. памятник, п. ратіщпік. У розмовній мові 
пам’ятка це предмет, що служить нагадуванням про кого-, що- 

небудь. Це було значення слова і в давній мові: Лекс. 1627.145: 

Поминаніє — пам’ятка. 

Пан — старогр. божок всієі природи, всього раз особливо бог 

пастухів і стад, лісів та полів. Він назовні був потвора й на всіх 

наводив жах, звідси постало слово “паніка”, а також вираз 

“панічний страх”. 

Пан — від гр. рап — все, у складних словах відповідає 

поняттям все, всеохоплюючий. 

Пан, -а — слово дуже поширене в нашій мові, пор.: пан, 

панський, панеля, панщина, панство, пані, панич, панна, панночка, 

панувати, панування, панькатися і т.ін. Слово поширене тільки в 
західньо-слов’янських мовах, говірково знане й в мові російській. 

напр. панья, панской товар. 
Походження слова остаточно не встановлено. Панує думка, 

що слово “пан” повстало через скорочення слова “жупан”, як у 
російському із “государ” повстало “судар”: жупан — жпан — пан. 

Слово східного походження, чи не аварсько-болгарського, — 

жупаном звався ханський урядник, пізніш взагалі владика якоїсь 
більшої чи меншої країни (жупи). При розкопках в Абобі знайдено 
колони болгарського князя-хана Омортага 813-832 рр., а на них він 

зветься “жупаном”. У болгарській мові слово “жупанство” — 

провінція, яку управляє жупан і саме слово жупан має лише 

історичну вартість, тоді як у румунській мові, куди воно проникло з 

болгарського слово )иргп і досі живе і виразне у значенні пан, 

господар дому. На думку деяких вчених саме це слово жупан, 

проникши у західнослов’янські мови скоротилось на слово “пан”. 

Слово “пан” відоме по наших пам’ятках із ІХУ-го віку, дуже 

часто у різних формах — пан, пані, панський, а це говорить про те, 

що слово це мусіло появитись в нас ще задовго до XIV в. Слово 

“пан” напочатку стосувалось тільки до великих владик, а пізніш 
воно ступнево опускалось все нижче, аж поки не стало словом 
загальним. Це доля слова “пан” зовсім однакова з долею грецького 
Кугіоз ст. сл. Господь та старого “господин” — спочатку це були 
означення головно Бога, пізніш владик, далі всіх тих, хто мав рабів, 

а врешті так стали звати з чемності один одного. 

Дехто з вчених, напр. Г. Ільїнський та інші, обстоюють 
споконвічно слов’янський характер слова “жупан”, що це слово 
загальне індоєвропейське, а з нього повстало слово “пан”. Такі 
видатні вчені як М. Фасмер, О. Трубачов — іншої думки. Вони 
вважають основою цього слова гіпотетичне індоєвропейське слово 
§ерапе, якого Фасмер в книзі “Зтимологический словарь русского 

язьіка“ співвідносить з д. інд. §ораз — пастух, сторож, і з дієсловом 

§орауаб — стергти, тоді як Трубачов у книзі “Зтимология, 1965“ 

приймаючи за підставову цу форму вважає слово давньо-іранським 

запозиченням у слов’янських мовах. 

Слово пан дуже поширене у грамотах ХІУ-ХУ ст. з такими 

значеннями: представник привілейованих верств феодального 

суспільства, офіційне до нього звернення, монарх — володар, 

службова особа, призначена королем або князем для управління 

замком, дідич — поміщик, урядовець, чоловік — супруг як напр.: 

Ино господар король подає запису пана моєго оу тьіх именях 
мене нє порушил (Ровно, 1488 А5 1,241). Теж паномь владьітньїміь 
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десятникомь не надоб"Ь вь тьі люди уступатися вь монастьірскіе 
(Мстиславль, 1500 АСД II №3.) 

Додам іще, що вирази пан, слуга в розмові з старшою 
поважною чи нам потрібною особою йдуть із найдавнішого часу і 
примандрували до нас так само зо Сходу через Грецію. Уже давні 
свреї були мистцями цієї мови. Так иапр. Книга Буття (Вегезії) 

переповнена цими зверненнями через пан, слуга. Ось уривок із 
розмови Якова із братом своїм, у якого він хитрістю забрав був 
благословення і тепер боїться помсти і піддобряється: “Яків 

уклонився до землі сім раз, аж поки прийшов до свого брата. І 
побіг Ісав назустріч йому, і обняв його і впав на шию йому, і 
поцілував його. І вони заплакали. І звів свої очі Ісав і побачив 
жінок та дітей та й сказав: “Хто то такі?” А той відказав “Діти, що 

ними обдарував Бог твого слуг у”.І сказав: “А що це за цілий 

табір той, що я спіткав?” А той відповів: “Щоб знайти ласку в очах 
мого пан а” 33:3-8. 

Або ось розмова з Йосипом в Єгипті його братів, що не пізнали 

його. (42: 9-13): “І сказав він до них: “Ви шпигуни!" А вони 

відказали йому: “Ні, пане мій, а твої слуги прибули купити 

їжі... Слуги твої не були шпигунами... Дванадцятеро твоїх слу 

г — брати ми!“ Ще приклад 4-а кн. Мойсея (Числа) 11,28: “Пане 

мій Мойсею, затримай їх!“, а ще Лука 13:8, Ів. 4:11 Числа 32:25: 

“Невільники твої зроблять, як п а н наш приказує”. 

Цей церемоніал уживання виразів пан, слуга, від євреїв із Біблії 
через греків поширився по цілій Європі, а також дійшов і до нас. 

Пан, Громадянин, Добродій “який титул краще вживати у 
відношенні до чоловіків та жінок” — запитує нас о. Д. Лещишин із 
Торонто. Слово “пан” так сильно закріпилось в нас, що годі легко 
вивести його з нашої мови, хоч воно мало демократичне й не все 
пасує до змісту нашої історії. “Пан” звичайно виводять із скорочен¬ 

ня “жупан”: жпан — пан, слово аварського походження визначало 

урядника аварського хана, що збирав данину; рано “пан” поширився 

у мові польській замінивши давнього господина і від неї і в нашій. 

Громадянин — на взір архаїчного і рос. гражданин — сильно 

шириться останніми часами, як слово демократичне. Добродій, 

дуже гарне давнє наше слово, відоме з XV в. визначало перше 

людину, що справді робила кому добро (благод'Ьтель), а пізніше 

перейшло й на титул осіб поважних. Для теперішнього часу всі три 

титули придатні: “пан” у буденній розмові; коли хочемо підкресли¬ 

ти свою демократичність, вживаємо “громадянин”, коли ж хочемо 

висловити свою чемність і повагу до людини, звемо її “добродієм” 

(див. ще “Рідна мова” річник І ст. 409). Але не повинно вживати 
слова “пан” самого, — все кажемо: пан учитель, пан професор, а на 
просто “пан”. В Галичині дуже поширена звичка звати вчителя чи 
професора просто “паном”, а лемківський Буквар (1933 р. ст. 83) 

навіть запроваджує це до букваря: Пан в школі оповідали нам, — це 
звичка малодемократична, бо понижує гідність учня. 

Панагія — маленька округла іконка Спасителя чи Божої 
Матері рідко й якго Святого, яку носять на грудях архиєреї, гр. 

рапа^іа — всесвята , цебто Божа мати. 

Панама — По закінченню Суезького каналу повстала думка 

прокопати Панамський канал і тим з’єднати Атлантичний океан з 

Тихим. Головний будівничий Фердінанд де Лессепс зробив 1879- 

1880 рр. недобрі обрахунки, з 1881 р. французька компанія почала 

будову, але повела справу так, що від 1888 р. вже не могла 

продовжити; підкуплені були 300 депутатів, преса, навіть міністри. 

З того часу слово “панама” стало назвою всякого великого 

грошового обману. Звичайно нарешті будова була доведена до 

кінця, канал будувався 30 літ і коштував 366 мільйонів доларів. 

Панахида — служба за померлого, гр. раппуЬісІа — давня 

панахида, панихида. На відміну від похоронної відправи може 
влаштуватись через значний час після смерті померлого. 

Паидбра — це була красуня, яку, на приказ Зевса створив 
коваль Гефест. Зевс подарував Пандорі скриньку, і наказав ніколи 
не відкривати її. Але Пандора, як цікава жінка, таки скриньку 
відчинила. І тільки відчинила, відразу вилетіли з неї всі людські 
нещастя, а доті їх не було: турботи, хвороби, муки, голод, смерть і 
т.ін. Так Зевс відімстив людям за Прометея, який передав їм 
вогонь. Це розповідає давньогрецький поет VIII в. Хр. Гесіод у 

своїй поемі “Труди і дні”. Так і тепер джерело нещастя звемо 

скринькою Пандори. 

Пані — панійка, часом панія п. рапі — заміжня поміщиця у 

старій Польщі, особа жіночої статі, яка займала привілейоване 

становище у супільстві, звертання до неї. Після того, як за роки 

радянської влади в українській мові це слово зберігалось тільки в 

діаспорі, як і слово пан, у вільній Україні тепер обидва ці слова 

поволі вживають як форма звертання, як ознака пошани. М.Л.К. 
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Панібрат — панібратство, бути з ким за панібрата — панібрат- 

ствувати — поводитися з ким-небудь занадто вимушено, безцере¬ 

монно, фамільярно. Повстало з польського рапіе Ьгасіе, ха рап Ьгаг. 

Панікадило — многосвічник висячий, гр. роїукапсіеіоп — 

наша перероблена з давнини. Кандило гр. капсіеіоп — лампадка. 

Паніматка — паньматка — назва попаді, дружини священика. 

А. Свидн.: “Сказано: попадя, паніматка — всьому селу мати” (86). 

Синонім — матушка. 

Заст. — мати по відношенню до своїх дітей, господиня, ввічлива 
форма звертання до господині, молодшої жінки до старшої. 

Панкрат, -та — чол. ім’я, ст. сл. ІІагкратііі і ІІанкратпй, від 
гр. рап — все і кгаїіа — сила влада. Лекс. 1627.442: Пагкратій — 

всекрііпок, всі» ми владнай или одол Інший. 

Панна, панночка — п. рапп, рапіепка — 1. незаміжня донька 
пана, 2. дівчина. Лекс. 1627.59: Д*Ьва — дієвая, діьвица, панна. 

У церк. традиції назва Божої матері: Пречистая Панна. Катих. 

1645.18 6. 

Панотець — це давня назва для священника — синонім: 

батюшка. Також назва для старої поважної людини. 

Паношитися — заст. з п. рапо$гус — ставати паном, 

пишатися. В укр. мові паношитися, розпаношитися — занадто 

пишатися, паніти. 

Панство — 1. збірне до пан 2. поведінка, звичка як у панів 3. 

заст. панування, царство, держава. 

Лекс. 1596.10: Господь — пан. Господствую — паную. 

Господство — панство. 

Лекс. 1627.153: Достойность, панство. 

Панталони — заст. штани. В Італії в Венеції багато людей 
звалися Панталеоне. Вони ходили в широких штанах і пізніше 
французи стали звати не тільки італійців, але й їхні широкі штани 
панталонами. Вкінці і в Італії явилося слово рапіаіопі — штани. 

Пан талоне — це також маска венеціанської комедії. 

Пантелеймон, ГІантелемон, ГІантелій, Панькб — ст. сл. 

Пантелеймоні» — чол. ім’я з гр. рап — все і еіеетоп — милостивий, 

жалісливий. 

Лекс. 1627.443: Пантелеймон-всемилостив. 

Пантелйк — спантеличитися. Вираз “збитися з пантелику” 

дуже частий у нашій мові, в розумінні заплутатись, дезорієнтува¬ 

тися, слово відоме й мовам російській та білоруській. Повстання 

слова маловияснене. Корш уважав його за слово східного 

походження: пор. панд — хитрість, засіб, мистецтво, а -лік суфікс 

абстрактних іменників у тюркських мовах. 

Пантофлі'— м’які кімнатні туфлі з нім. РапІоЛеІ, п. ратоїеі. 
Лекс. 1627.38: Виступці — бачмаґи або пантофлі. 

Там же. 156 Черевик, пантофля. 

Там же. 214: Сандаля, черевики, пантофля. Садалій — 

пантофель. 

Панувати — від слова пан. Воно спочатку мало тільке своє 
пряме значення, пізніше повстало і переносне зііатсння. В залі 
панував півморок. Тепер панує і інше значення. 

Лекс. 1627.287: Обладаю — паную. Область — панство, 

панованьє. 

Панургова отара — безрозсудна товпа, що йде без розуму за 

своїм вожаком. Французький сатирик Франсуа Рабле (1494-1663 

рр.) у своєму романі“ Ґаргантюа і Пантагрюель” в IV книзі 

розповідає, що на кораблі, яким везли отару овечок, господар 

цієї худоби образив Панурга. Панург, щоб відомститися, купив собі 

барана вожака, а купивши, кинув у море. Тоді всі вівці самі 

кинулися в море за своїм водієм. 

Панцир — заст. панцер, італ. рапсіега від рапсіа — живіт, нім. 

Рап/.ег, п. рапсегх — частина старовинного металевого бойового 

спорядження для захисту тулуба воїна. 

Отписую Пречистой до Печерского монастьіра панцьір и 

кожух куний (XV ст. Арх ЮЗР 8/^, 29) 

Броня — зброя, панцьір, Лекс. 1627.16. 

Панчоха — р. мн. панчіх, п. ропсгосНа з с.г.нм. Ьит$сЬиосЬ — 

вибір, який одягається на ноги за коліна. 

Панянка — розм. те саме що панна. 

Лекс. 1627.310: Юноша — младенец албо дівчина — панянка. 

Папа — чол. глава католицької церкви н Витикану лат. рара 

від гр. раррак — батько. У мові XIV-XVII ст. іноді вживалось під 
впливом польської мови і форма папеж, папежський — п. раріег, 

яке повстало під впливом нім. раЬе$. 
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І су. росі 1 иЬ ичіа\у раре/чкіеЬ ітіа кжіаІоЬо оіса пач/оЬо 
Ьгогпе ргікаги)ет (Луцьк 1388 7Ьіог рга\у ІііечузкісЬ осі гоки 
1389,107) 

Лекс. 1596.24: Папа — тато, отець. 

Лекс. 1627.352: Архієрей — святитель, найвьісшій або 
старшій Поп, Папеж або предній Священньїк. 

Папа, папця — дитяча назва хліба. Лекс. 1627.152: Паппа, 

сугубоє к — д4>тей брашно єсть от мене хл*Ьба, иже латінски наніс 
наріцається. 

Папаха — чоловіча хутряна шапка з суконним верхом з турм. 

папах — чоловіча хутряна шапка, перейнята на Кавказі на поч. XIX 

в. 

Паперть — місце перед входом до церкви, присінок. Ст. сл. 

напрать. Дано багато вияснень походження цього слова (Преобр. II 

14-15), але не переконливі. Не виключено, що від лат. раирег — 

бідний, пор. рос. папертник — старець. В укр. мові це слово або не 
вживається або вживається як архаїзм. 

Лекс. 1627.443: Пїіперт — притвор церковньїй. 

Папір, -перу, паперовий, папірня, папірник — В давнину 
писали на т. зв. папірусі гр. раруго.ч — рослина, що розводилась в 
Єгипті на берегах Нілу, а з неї виклеювали листки чи звої до писан¬ 

ня. Папірус панував в Європі аж до ХІІ-ХІІІ століття, і тільки з 

того часу випирає його новий матеріал до писання, що вироблювали 

зо шмат. Цей новий матеріал затримав стару назву, його звемо з ні¬ 

мецька папір. Звідси походить і папіроса жін. роду, форма східно¬ 

слов'янська і літературна. Слово папір вживається у польській та 

чеській мовах, тоді як в російській вживається слово бумага, а в 

болгарській слово хартія, запозичене з візантійського. На Україні 

папір відомий з XIV ст. але дістав широке розповсюдження лишень 

у XV ст. Лекс. 1627: Хартія, картка пап'Ьр. 

Бумага — бавовна, папізр албо всякая мяккота. Лекс. 

1627.15,277. 

Папір усе терпить! переносно — писати можна всякі нісеніт¬ 

ниці. Вислів дуже старий, бо ще славний римський оратор Цицерон 
(106-43 рр. до Хр.) сказав: “Папір не червоніє!” 

Папірня — п. раріегпіа — млин, що виробляє папір. В 
Україні свої папірні відомі з XVI-XVII ст. У м. Радоммслі була 
папірня Києво-Печерської друкарні, була вона і в Пакульську, були 

папірні і в Острозі та в Бустку. Див. І. Огієнко, Історія укр. 

друкарства, Львів, 1925. 

Папірус, -су — слово це має три значення: тропічна багато¬ 

річна рослина родини осокових, матеріал для письма з цієї рослини і 

стародавній рукопис на такому матеріалі. 
Папірус, гр. раругох, найдавніший м’який матеріал для писан¬ 

ня. Папірусові збитки відомі ще за 5500 літ до Христа. З Єгипту 

папірус вивозився і в Європу, є дуже багато гр. папірусів. Докумен¬ 

ти папської курії ще в XI в. писалися тільки на папірусах. 

Папірус ріс не тільки в Європі але також і в болотистих місцях 

Ефіопії, Палестини й Сіцілії. 

Паполома — дуже старе слово, відоме вже у Слові о полку 

Ігоревом 1187 р.: Зелену паполому постла. Одйвахте мя, рече, 

чрьною паполомою на кроватьі тисові. Слово походить із 
візантійського раріота — покривало, давнє грецьке реріота, реріоч. 
Значення: покривало, попона, верхнє чоловіче убрання. Слово 
поширене серед слов’ян: словен. раріит, хорв. раріот, роріит. чс. 

раріоп, раЬІоп. В укр. мові тепер слово незнане, хіба як архаїзм, 

напр. у Руданського “Віщий Олег”. На Закарпатті часом паплан під 

впливом угор. раріапу. 

Папуга — лісовий тропічний птах з яскравим пір’ям. З п. 

рари^а. На Сході гюпугаіі, ст. сл. папоугь і папугам, нім. Рара^еі, з 

новогрецького рарра§а$, араб. ЬаЬЬа^Ьа, рос. попугай. 

Дехто вважає слово за складене рара-£аі попівський птах, бо 

духовенство часто держало в себе папуг. 

Папуша — звичайно у виразі ”папуша тютюну” — жменя 

тютюнських листків. Слово повстало з рум. рарича жменька, 

пучок. Слово споріднене зі словом рари.чоі — кукруза, тому що 

часто тютюн загортався у листки кукурузи. Слово відоме і в рос. 

мові у формі пампуша. 

Пара — ж. р., парити, паркйй, парко. Рос. пар. ч.р. — газ, у 

який перетворюється вода. Паротяг заст. паровоз. Ні пари з уст, 

— мовчки, ні слова не кажучи. 

Пара — два однорідних предметів, запоз. через п. рага з серед, 

верхньонімецького раг — пара, паралельне до лат. раг рівний, 
пара. У парі жити, до пари бути — бути одруженим, не судилось 

бути до пари п. бо рагу, рос. под пару. 

Лекс. 1596.28: Супруг — пара. 
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Парадигма від гр. рагасіе^та — приклад, взірець. Це 
система форм словозмінювання одного і того ж слова чи групи 
слів. 

Лекс. 1627.328: Звод — форма, парадигма. 

Парадокс несподівана думка чи висновок, що не відповіда¬ 

ють шгічаїімим загалміопріїйичтим: гр. рппиіохок неочікуваннії, 
дишшїі, чудний: рага — мимо, сіокео — думаю, гадаю. Парадок¬ 

сальний несподіваний, невідповідний загальноприйнятому. 

Паразит ч.р. з нім. Рагазії, гр. рагазйоз — товариш при 

столі. Первісно у греків це був помічник службовця, якому 

доручали збирання збіжжя для храму, але і дармоїд, який 

столувався за громадський кошт, а далі слово затримало тільки 

друге значення дармоїд, нахлібник. Це сьогодні також термін з 

оіологіі істота, яка годується за рахунок рослини чи тварини. 

Лекс. 1627.443: Параситус — трапезоядцев. 

Параклис — ч. сл. параклись, гр. рагакіузіз — благальний, 
молебен. 

А онп... да имают нам слоужити... параклись, а в п ток 
литоургію (Сучава 1488 В О 1,356) 

Параклит Лекс. 1627: ут шител, пот шител, або призва- 

ньій, е. Це епітет Святого Духа: “Утішитель же Дух Святий, що 
його Отець пошле в ім я моє, той навчить вас усього і пригадає вам 
усе, що я вам говорив (Єв. від св. Івана 14:26) 

Параліпоменон що оминали. Гр. назва старозавітніх книг 
Хронік Г, II. Слово вживається і як загальне у значенні тексти, що є 
додатком, доповненням до опублікованих раніше досліджень або 
літературних текстів, яких було згадано але прилучено пізніше. 

Адденда, апендикс. 

Лекс. 1627.443: Паралипоменон: позостальїх або остатки, 
имя Книг. 

Параліч, паралізувати — втрата людиною здатності рухатися 

внаслідок ураження центральної нервової системи. “Діло” з ч. 163 

за 1933 р. пише за польським параліж, параліжувати. Укр. літ. 

мова знає тільк параліч, паралізувати, паралізований. З гр. 

рагаїузіз, лат. рагаїузіз, нім. Рагаїузе, рос. паралич, але неясно 

звідки взялося кінцеве ч в рос. і в укр. мовах. 

Парамбн, -на — чол. ім’я ст. сл. Парамонь, гр. рагатопоз 

надійний, тривкий, вірний. 
Лекс. 1627.443: Парамоон — терпливе трваючій. 

Параскева і Параскевія — жін. ім я ст. сл. Параскева, нар. 

Параска, зах. укр. зовна форма Пара, гр. рагазкеие п’ятниця, 

приготовлення. 
Лекс. 1627.443: Параскевія еже и пятка и пятниц. Параскеви 

— пяток, приготованьє. 

Парасоля, парасолька ж.р. і парасоль ч.р. закріплений на 

палиці, обтягнутий матерією каркас для захисту від дощу і сонця з 

італ. рагазоіе, від слів рагаге — захищати і 80Іе — сонце, фр. рагавої, 

п. рагазоі. 

Парафія — церковна громада, зах. укр. парохія, рос. приход. 

З гр. рагоікіа — життя в чужій стороні, життя серед чужинців. 

Перші християни серед нехристиян жили як чужинці, жили з 

іншими тільки ЯК сусіди. Гр. рагоікео — жити біля, по сусідству, 

жити чужаком, жити в чужій стороні. Звідси парафіянин — член 

парафії з гр. рагоіко$ — сусідній, прибулець, посланець. Лат. слово 

рагосіїіа. 

Параща, мн. парашіот — уривок з Старого Завіту, якого євреї 

читають по синагогах щосуботи та щосвята. З староєвр. парош — 

пояснювати, параша — деталізація, пояснення. 

Пардус, -са — назва звіра може барс, пантера; ст. сл. 

парьдось, пар-ьдусь, парьдь. Слово всеслов’янське. Пор. у Слові о 
п. І. “пардуже ги здо” походить від гр. рагсіоз, лат. рагсіиз. Лекс. 

1627.443: Пардусь — рьісь. Словник укр. мови в II томах т. IV 

1775 подає пардус — різновид леопардів. 

Пареміографія — від гр. рагоітіа — прислів’я і ^гарЬеіп — 

писати — збирання і записування прислів їв. 

Пареміологія — наука про прислів’їв від гр. рагоітіа — 

прислів’я і І0£0$ — наука. 

Паремія — уривок з книги Старого Завіту, який читають у 

правосланих церквах під час відправи з гр. рагоітіа.. 

Лекс. 1627.443: Паримїя — притча, приподобленьє. 

Паркан — огорожа через п. і чс. рагкап, з угорського рагкапу 

— виступ на стіні для захисту від дощу. 

00 23 



Лекс. 1596.13: Забрало—паркан. 

Лекс. 1627.71: Паркан — слізна. 

Пармен, -на — чол. ім’я ст. сл. Парменія, гр. рагатепо — 

зостаюсь, твердо стояти. 

Лекс. 1627.443: Пармен — чекаючій. 

Паробок — діал. див. парубок. Це па-роб-ок. Давнє слово 
рабь уже в Супральськім рукопису XI віку відоме у формі робь; з 
XII в. відоме й пароб'ьк'ь. яко молодий слуга. Стара приставка па* 
добре в нас відома. 

Слово о п. І. 1187 р.: Суть бо у ваю железньш паробци. 

Город чоднов на город три поушки а челяди два паробка а три 
жоньки и троє дєтєй (Інвентар міста Кременця XV ст.) 

Паросток — молоде стебло рослини від па- і росток (рости). 

Лекс. 1627.190: Приросль — паростка. 

Парох — зах. укр., п. — приходський священик. З лат. 

рагосЬіа. див. парафія. Парбхія — парафія. 

Парсуна — арх. особа. Див. персона. Своєю парсуною — 

особисто. 

Лі болТій парьсоун'ь оу той жалобТ>... бьіти положено (Статут 
Ягайла XV ст. 43 зв.) 

Партач — початково визначало того, хто не був у цеху чи в 
церковім братстві. Але більшість робітництва належала до цеху, 

— поза цехом лишалися тільки нездари, що робили будь-як. Ось 
цих нецехових і звано партачами від нім. рагГеііясїї, з лат. рагя — 

через, п. рагіас/. Звідси партацтво, партачити — робити будь-як, 

псувати. 

Парубок — неодружений, ст. сл. пароб'ькь, відоме вже зі пат. 

літопису як слуга, прислужник, юнак. Звідси парубчак — ще 
недорослий парубок, парубоцький, парубкувати і ін. Див. паробок. 

Лекс. 1596.34: Юноша — парубок, младенец, молодец. 

Лекс. 1627.310: Юноша, младенец, молодець, парубок 20 

л*Ьт. или по НІЇКІИХ 15 Л'ЬТ. 

Парус — прикріплений до щогла шматок полотна, ст. сл. 

парусь з гр. рЬагоя. Позичення усне, а не книжне, тому на початку 
п а не ф. 

Лекс. 1627.40: Вітрило — жаґел. парус, полотно кораблю 
для втру. 

Там же. 351: Заслона лодяная, жагель (парус) корабельньїй, 

плахта шкурная опона кавная (морська) 

Парфен, -на, Парфеній, -нія, Пархом, -ха, Пархім, -хома — ст. 

сл. Парфеній, гр. рагіЬепоя — чистий, незайманий, дівочий; чол. 

ім’я. 
Лекс. 1627.443: Парфеній — д'Ьвственник. 

Парфяни — стародавні племена, що жили на північному сході 

Іранськго пагір'я. 

Лекс. 1627.443: Пафряне — з татарська утікаючій або 

вьіволанци, країна. 

Парх, пархи, парші, пархатий, паршивий, пархач — заразне 
шкіряне захворювання у людей, при якому на шкірі під волоссям, 

на тілі, нігтях з’являються гнійні струпи і рубці. Звичайно ставлять 

поруч із перх — перхоть, порох, персть. Але пор. д. євр. парох — 

цвіти боляками на тілі пор. Лев. 31.20. “І огляне священик а ось 

вигляд її нижчий від шкури, а волосся її перемінилось на біле, то 

священик визнає її за нечисту, болячка прокази вона, вона кинулась 

на гнояку”. 

Пас — те чим підперізують одяг на тілі, ремінь, шнур і т.д., 

повстало з пояс, з польського (в польській — о)а — частенько 

стягується в а) Пор. сваволя із свояволя. 

Пасажйр — людина, яка здійснює подорож з нім. Ра$5а§іег, 
яке повстало під фр. впливом. Ра$5а§е — це перехід, разза^ег — 

плаваючий на морі. 

Пйсерб, пасербиця — дитя від першого шлюбу чоловіка чи 
жінки, нерідна дитина чоловікові чи жінці. Укр. пасерб, пасербиця, 

паеербнк, пасербиня, рос. пасьшок. Пасерб — подоба сина, 

недійсний син. Корінь *хегЬ — визначає “ссати груди” укр. часте 

сьорбати. 

Пасинок — всеслов'янське слово, і як пасерб, ст. сл. 

пасьінькть. 

Пасіка — па-сіка. Праслово. Спочатку це була вирубана в 

лісі галявина, загороджена; пізніш на таких місцях розводили 

бджіл. Взагалі бджільництво довго провадилось тільки в лісі, на 

таких просіках чи “пасіках”, а пізніш стали його вести й по інших 

місцях. 
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Паска — див. пасха, це Великдень. З цього слова виводиться і 

інше значення, а саме солодкий здобний високий білий хліб 
циліндричної форми, що за православним звичаєм випікається до 
великодня. 

Пасквіль — У XV ст. у Римі жив швець Пасквіно, який писав 

їдкі насмішки (епіграми) на високих осіб. Народ назвав Пасквіно 

також скульптурного пам’ятника Аякса з трупом Ахіла, і на цьому 

пам'ятнику вивішували епіграми на події дня. В укр. мові слово 
походить з нім. Ра^иіПе, а далі з італ. ра$^иі11о. 

Паскудний — па-скудний. Слово відоме з найдавнішого часу, 

і перш визначало бідний, немаючий, а це значення вкінці допрова¬ 

дило й до сучасного — брудний, морально нечистий. Слово відоме 
багатьом слов’янським мовам і виводиться з пракореня з косі, ст. 

сл. оскондити — скоротити, болг. оскудел — бідний. Праслов. 

зкосі пов’язується через чергування голосних я коренем зкесі — 

щадити. 

Паства — збірн. Віруючі, що живуть в одній парафії. 

Значення формувалось на реліг. тлі. від слова паства паша, див. 

і. п. о\\;се разпуу )е£0. У давній мові і сьогодні діалектально слово 

зберігає своє пряме значення: 

А тако єму даєм и дали єсмо село... с паствами (Снятин, 1424 

Р і 00) 

Лекс. 1627.152: Паства — стадо овечеє, паша. 

Пасти — виганяти худобу, птицю на пашу, стерегти, догля¬ 

дати їх. Пер Псал. 48.15: “Вони до шеолу зійшли, й смерть пасе їх 

як вівці”. “Пасти задніх” чи “пасти задні” — бути відсталим, 

відставати в науці, в праці й т.ін. 

Слово о п. 1. 1187 р.: Пасет птиць. 

Праслово. Індоєвр. корінь *ра- див. лат. рапіз — хліб, 

раЬиІит — корм, харч, гр. раїеотапі — споживаю, нім. Рипег — 

корм, хеттське раЬх. 

Пастир, -ря — ст. сл. пастирь — пастух. Але на пастуха в 
духовному значенні кажемо тільки пастир. Пастирь — дослівний 
переклад давиьоєвр. гое — це дієприкментник від дієсл. гал 
нахиляти або схилятися до чого, опікуватися чим, пасти. Це гое в 

стосунку до людей — управляти, навчати. Пастир людей 
метафора, взята з пастушого життя давніх євреїв, пор. Єзекієль 

34:15 “Я буду пасти отару Свою”. 
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При перекладі Старого Завіту на гр. мову гебрейське гое — 

пастух просто скалькували і переклали через роітеп. Гр. слово 

роітеп походить від кореня ро-: годувати, боронити, пор. рои — 

стадо дрібної худоби, євр. цон. При перекладі гр. Біблії на ст. сл. 

гр. роітеп переклали словом пасти, наше пастух або арх. пастир. 

Таким чином пастир — це пастух дрібного стада, в якому багато 
овечок або керівник стада, опікун його і вчитель. 

Пастор — з нім. Разіог, лат. разгог — пастух — протестант¬ 

ський священик. 

Пастух — походить від дієслова пасти. Пастух удавнину був 
людиною поважною, або й дуже шановною — це той хто беріг 
важливий тодішній маєток. 

Пасха — Великдень. Зо словом паска чи пасха християнський 
світ познайомився з грецького разеа чи разсНа, що знаходиться у 
Святому Письмі. Але слово це не грецьке — до грецької мови воно 
дісталося з мови староєврейської: резасЬ, резакЬ, арамейська 

форма разсЬа або разкйа — перескочення, перехід або молоде 

ягнятко. Паска, пасха — це перше із трьох найголовніших 

єврейських свят, що святкується на спомин визволення євреїв із 
єгипетської неволі. 

Як повстало свято пасхи, про те докладно розповідає друга 

Мойсеева книга — “Вихід” в XII главі: Господь наказав, щоб кожна 

єврейська родина 14-го числа місяця нісана надвечір заколола 

ягнятко і його кров’ю побризкала одвірки й пороги в своїх домах, а 

саме ягнятко щоб похапцем з’їла засмаженим. І тієї ночі “Бог 

побив” усіх єгипетських первенців, а перескочив тільки ті хати, де 
одвірки обризкані були кров’ю. У Єгипті через цю епідемію 

зчинився великий сполох, чим скористались євреї й утікли з 

Єгипту. На спомин цього і установлено свято пасхи. Бог говорив 
про це свято: “І буде кров та вам знаком на домах, що ви там, і 
побачу ту кров і перескочу (разасЬгі) над вами. Вихід, 12:13 Пор. 

Іс. 31:5 разоасЬ — перескакати. 

Християнська Церква вважає, що великоднє єврейське 
жертовне ягнятко “пасха”, “песах” визначало Ісуса Христа, чому 
Новий Завіт і зве його “Агнець Божий або Паска”. Деякі Отці 
Церкви слово пасха виводять навіть від гр. разЬеіп — терпіти. 

Церква наша постановила святкувати Пасху на спомин Христового 
Воскресення. 

На початку християни святкували Пасху разом із євреями — 
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14 нісана березня якого-будь дня, і аж Нікейеький Вселенський 
Собор 325 року постановив святкувати Пасху тільки в неділю по 
весняній повні конечно окремо від євреїв. 

Українці паскою звуть велику великодню булку, освячену в 
церкві по великодній службі, що кінчиться зо сходом сонця. У 

росіян Паеха — саме свято, Великдень. Патріарх константино¬ 

польський Єремія, бувши в Україні, звернув увагу на наш звичай 

святити паски й м’ясо на Великдень і назвав його єретичним; із 

цього приводу в 1591 р. цілий український єпископат випустив був 

грамоту до українського народу і в ній писав: в Україні “обр'Ьтеся 

ігЬкая соблазна, яко в день Воскресенія Христова носять до церкви 

хл'Ьбьі і м’яса посвящати, и взявши в домьі своя, з набоженствомь 

великими уживають, аковьі н*Ькук> святость... уподобившеся 

неверньїм жидом, паску себ’Ь от хлізба й м’яса сьставляють”. 

Єпископат усе це заборонив під карою прокляття, але цим не вивів 
нашого стародавнього звичаю. Незабаром грамота 1591 року була 

відмінена. 

Лскс. 1627.444: Паеха — перестьє, або хромбта или страсть. 

Єн. фаска. 

Пасхалія — давня наука вираховувати день Пасхм, а також всі 
інші церковні свята. Славетний математик Карл Густав Гаус 
запропонував в 1X00 р. такку формулу для визначення православ¬ 

ного й грекокатолицького Великодня старого стилю. Великдень 
буде 32 + сі + е березня або сі + е - 9 квітня. Тут В — потрібний рік, 

а — решта від поділу Р на 19, Ь — решта від поділу К на 4, с — 

решта від поділу Р на 7; сі — решта від поділу 19а + 15 на ЗО; е — 

решта від поділу 2Ь + 4с + бсі + 6 на 7. Напр. хочемо знати, коли 

1934 року буде Великдень. Ділимо 1934 послідовно на 19, 4, 7 і 

знаходимо решти: 15, 2, 2 цебто а = 15, Ь = 2, с = 2 а далі знаходимо, 

що сі =0 а е = 4. Великдень буде 22-кі+е березня, цебто 22 + 0 + 4 = 

26 березня старого стилю. 

Раїег їашіїіаз, лат. — “батько родини”, голова. 

Патерик, ка — збірник Житій Святих Отців, Отечник від гр. 

раїег — отець, батько. 

Патериця — посох, палка архієрейська від гр. раїегігеіп — 

назвати когось батьком, новогр. ра1егіі$а — посох духовних осіб. 

Це палиця довжиною до двох метрів, яка зверху має дві зміїні 
голови з відкритою пащею, які дивляться одна на одну а між ними 
покладена куля або хрест. Змії символізують пастирську мудрість. 

а куля і хрест означають те що архієрей керує людьми від імені 
Христа. Патериця нагадує посох Аарона з Старого Завіту. 

Патмос — ост зів па Егейському морі на південь від Самосу. 

Він майже весь скелястий, дерева на ньому не ростуть. Під час 

римлян це було місце ’аслання, за традицією сюди заслали 
апостола Йоанна. 

Лекс. Г627.444: Патмос ел. смертелноє. 

Патрахїль — нар. скорочена форма див. епітрахіль. Епітра- 

хіль символізує ярмо служіння Ісусу Христу і вважають його 

даром Святого Духа, як видно з молитви, яку виголошує священик, 

коли кладе його собі на шию. Дві частини епітрахіля символізують 

— справа тростину, яку дали як знущання Христові, а зліва хрест, 

який Христос ніс на плечах. Епітрахіль — найважливіший 
літургічний одяг, без нього священик не має права служити 
літургію. 

Патріарх — ст. сл. патриархь і патріярхь — прабатько, з гр. 

раїїїагсЬек, а саме: раїгіа — походження по батькові (раїег — батько), 

рід, плем’я і агсіїс — починаю, цебто родоначальник. Слово 
вживається підносно праоїців людського роду, згаданих у Старому 
Завіті а в Церкві, зо. : ема і православній це найвищий титул. 

Лекс. 1627.413: В еем градї> (Єрусалимі) Патріарх от Апостол 
утвержен. 

Там же 444: Патріарх — отцем началник. 

Патріот — від гр. раігІ5 — батьківщина, вітчизна, гр. раїгіоіез 

— патріот, людина, що любить свою батьківщину, патріотизм — 

любов до своєї батьківщини, патріотичний — пройнятий патріо¬ 

тизмом. 

Патрогогія — наука про Святих Отців від гр. раїег — отець і 

Іо^ох — слово, наука. 

Патрон, -на — з лат. раігопи$ — захисник, оборонець, 

покровитель, у стародавньому Римі — багата, впливова особа, 

звичайно патрицій, що брала під своє заступництво вільних 
незаможних або неповноправних громадян. У капіталістичному 
суспільстві глава, хазяїн фірми або начальник підприємства, 

патронеса — жін. від патрона або представниця благодійної 
установи, патронат — становище патрона у давньому Римі, 
заступництво взагалі. 
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Патронат цсркошшіі — прано великого князя литовського, 
короля польського, князів, магнатів, поміщиків і ін. бути покро¬ 
вителями церков і монастирів на їх землі і тому і вмішуватися в їхні 
справи, напр. призначувати у парафії священиків, в монастирі 
ігуменів, користуватися церковними землями і т.ін. 

"Патрон — оборонець, опекун, помагач” Лекс. 1627.76. 

Патякати, патякання — неповажна розмова, пуста балака¬ 

нина. За звуконаслід. патя! 

Патьок — (Ос. Мудрий у Фельштині): Українська мова 
широко знає слово "патьок” — це окремий струмок. В Словнику Б. 

Грінченка III 102 приклад: Хата тече — по стіні патьоки знати. У 
Гулака-Артемовського: Попустив патьоки, патьоки гірких сліз. Це 
зложене слово: па-тьок, в нім приставка та сама що в словах па¬ 
рубок, па-синок і т.ін. Але по- в слові “потік” потягло за собою 
па- з “патьок”, чому часто стрінемо й форму потьок. Напр. у 
повістях І. Нечуя-Левицького 1872 р. т. І ст. 4 читаємо: Піт 
котився з їх лотьоками. На Київщині вираз “піт котився потьо- 

ками” дуже частий, тому зайшов і до літературної мови. 

Пафнутій, -тія — чол. ім’я ст. сл. Пафнутій гр. РаЬпоиПОБ 
“А писал старець пахпотии Лихачсвь брать (Київ, 1446 Р 155) 

Пах! лих! — вигук для клубків диму. Звідси пахкати 
курити, пахкати люльку. ГІйхкати — тяжко дихати. Звідси пиха 
гордість, надутість, пихатий. 

Пахолок. -лка — хлопчак, поводир на посилках, з п. расЬоіок. 

Вживається головно на Полтавщині. Відомі слова: пахблик, 
пахолок, пахбльський, пахоля. Може з па-хлап, па-хлопа — холоп. 

Пахом, Пахомій — чол. ім’я, ст. сл. Пахомій, гр. расЬуз — 

ТОВСТИЙ, І ОПІОБ — плече, з товстими плечима. 

Лекс. 1627.444: І Іахомиіі — толст плечима. 

Пахучий — який має, видає сильний запах. Дієслово пахнути, 

діал. пахнути. Від основи пах- , яка зустрічається у різних 
слов'янських мовах: рос. пахучий, запах, п. расй, расЬпдс, чс. расЬ 
— запах. Оскільки всі ці слова можна звести до факту, що запах 
ударяє в ніс, А Брюкнер (81о\у. еіутоіо^. і$г. роїзкіедо) виводить іх 
із поняття руху. Отож прикріпляє до них слова, які на перший 
погляд дуже далекі за значенням: рос. пахать, укр. (діал) пахати 
орати, ц. сл. пахати — відганяти мухи, словен. раЬ1)аса і серо. 

пахалица — віяло, ц. сл. опаш — хвіст. 

Лекс. 1627.437: Прут масти пахнучен. Ол^єк пахнучій. 
Там же .456: Сок — пахнучій. 

Пац! — дриг, вигук. Пацати — дригати ногами, лежачи на 
череві. 

Паця — свиня в дитячій мові, від сл. паць! паць! — кликання 
свиней. 

Паче — ст. сл. слово, часто вживане, визначає: більше, 

краще, надто. Це вища ступінь від пакв, див. паки. В укр. літ. мові 
частий архаїчний вираз “тим паче” того ж значення, що й паче. 

Никакой паче благословення его церкви созиждати или 
самовласте разорити (Луцьк, 1322, Арх ЮЗР І/УІ 3). 

Лекс. 1627.153: паче — радшей, болшей, надто. Паче сильї 
— над силу. 

Паша — трава на пасовищі або пасовище. Виводиться із 
кореня пах, як і слово пахучий. Див. пахучий. 

Лекс. 1596.136: Злак — паша, трава з розмаитьім зельєм. 
Лекс. 1627.151: пажить — паша. 

Паша — титул вищих військових і світських сановників у 
Туреччині, Пізніше це титул тільки генералів і міністрів. Повстан¬ 
ня слова неясне, може з пере, падшаг — цар, або двох турецьких 
елів: баш — головний і ага — начальник. 

Пашалйк, -ка — адміністративна область у Туреччині. З 
турецького “пашалйк”. 

Пашня — хліб у зерні, сільськогосподарські культури, 

звичайно злакові діал. — пасовище. У давній мові паши а означало 
також і орну землю: 

И пашни розпахали у границах того именья его (Краків, 1489, 
РИБ 432-433). 

Пашпорт і паспорт — документ, що засвідчує особу власника, 
від фр. ра$$е — перехід і роп — гавань; первісно дозвіл до 
йдплиття. У нім. мову перейшло у форму Раззроп, у п. мову у 
£юрмі разгрогі. 

Паща — рот звіра, риби та ін. Слово східнослов’янське. 

Пащека — те саме, що паща з па-щока звідси пащекувати, 
іащекуватий і т.ін. Значення “пащекуватий”: хто часто щоку 
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розкриває, оагато говорить. 

Певний — повстало з давнього “повати” уповати —надіятися, 

довіряти, покладатися. “Певний" — той, на кого можна надіятися, 
довіритися, звідси і об’єктне значення — визначений. 

А вона два Михальа пан Птрь оуз*Ьли собіз пєвньїй день 
розьиздом кто бьі не сталь тоть бьі стратиль (Галич, 1401 Р 68) 

Лекс. 1627.165. Нестаточньїй,не пєвньїй. 
Постановлена певная матерія. Катих. 1645 р. 44 б. 
Хочсть пенпьімь бьіти чбаиемя своєго. Там же 51 б. 

Певність — абстрактний іменник до певний. 
Лекс. 1596146: ИзвЬство— пешюсть. ИзвЬетиьій — пєвньїй. 

ИзвЬствую — упевняю. ИзвЬстно — певне, допевна. 
Певность, безпечності», упевняю, тверджу, твердоє-певнос, 

запевне, допевна, моцньїй — пєвньїй. Лекс. 1627.82. Зуполная візра 
албо упевненьс. 83. 

Педагог — слово грецьке, пережило цікаву історію розвитку 
свого значення. Грецьке раіііа^орох, лат. раесіа^о^ок — це той, хто 
веде дитину, дітоводець. “Педагогією”, цебто провдженням дитини 
з дому багатого грека до школи та зо школи додому, спочатку 
займався звичайний раб; з бігом часу цей же раб став доглядати за 
дитиною. Ще пізніше стали вибирати на “педагога” освіченого раба, 

а вкінці таким “педагогам” навіть доручали початкове виховання 
дітей. А коли повстали організовані школи, то на їхніх вчителів 
перенесено стару, трохи не відповідну назву “дітоводців”. 

Лекс. 1627.199: Піьетун. педагог, діьтоводитель. П'Ьстунство 
— педагогія. 

Пейсах — ім'я в євреїв від д. є. реяасЬ — пасха. 

Пейси — довгі непідрізані пасма волосся на скронях у 
релігійних євреїв від д. євр. реаЬ — кінець, край волосся, множина, 
реоі — ним о вя в сефардіп (іспанських євреїв) і в івриті, а в 
ашксназін (німецьких і польських євреїв) — ра)ея, рціек, а звідси 
ніби множина ре^у, пейси (ашкепазійська вимова 1-8). 

Пекло, пекельний — зах. укр. пекольний. Слово пекло з 
бігом часу пережило цікаву історію. До ХУ-го віку по пам’ятках 
звичайно маєм оформ у пеколь - пькль, тобто чоловічого роду, а 
визначало — смола. Слово повстало з грецького різза. лат. ріх — 

смола, звідси старонім. ресіт лнт. ріккі$. Було в нас іще давнє 

слово “пекольница” — пекарня, а воно вказує, що давнє “пеколь” 

визначало й місце, де горіло, або де горіла смола. Певне з дуже 
давнього часу “пеколь” стало визначати й ад, хоч давні наші 
пам’ятки не занотували цього, — вони знають тільки “пеколь” — 

смола. Цікаво, що в греків, німців і ін. слово, що визначає смолу 
разом із тим визначає і ад. В XVI в. в Україні панує вже форма 
нова середнього роду “пекло” (повстала, певне з форми пькль 
через хомонічну заміну кінцевого ь на о пор. Петро, Павло з Петрь, 
Павль і т. ін.). В Крехівеькім Апостолі 1560 року ц. сл. адь 
перекладається вже словом “пекло”. Як ад, слово “пекло” відоме 
тепер майже всім слов’янським народам. Первісне значення пекла 
як смола сильно відбилося на українськім уявленні пекла-аду, що 
все в’яжеться зо смолою. Пор. звичайний у нас нар. вираз “будеш 
горіти в смолі (=в пеклі)”. 

Лекс. 1627.153: Пек — горячость. Пекло — смола албо 
иеугасаючий огень. 

Душа уступила до пекла. Катих. 1645 р. 24 б. 

Пектй — готувати їжу прокалюючи на вогні. Всеслов’янське 
слово ц. с. пекоу (з юсом великим), пешти, п. ріес, рос. печь. 

Пектй рака — червоніти, соромитися. При печенні рак 
червоніє, спечений рак — червоний. 

Палагія, -ії — жін. ім’я ст. сл. Пелагія, Пелагея і Палагея, 

нар. Палажка і Палагна, гр. жін. форма від слова ре1а£Іо$ — 

морський. Лекс. 1627.444: ближица (близька) пучинная. 

“Біда бабі Палажці Солов’їсі” — оповідання І. Нечуя- 
Левицького з народного життя. .. :г 

Пелегрйм, пілігрим — лат. реге§гіпи8 — чужинець, прочанин, 
богомолець, що іде до святих місць. Також і чоловіче ім’я. 

Лекс. 1627.192: Приходень албо пелгрнм, то єст странник. 
Там же. 235: Странен, гость, приходень, пелгрьім, вандров- 

ИЬІЙ. 

Пеленчатко — дитина в пелюшках. Лекс. 1627.60: Діти ще 
— дитя, немов’ятко, пеленчатко. Тепер слово вже не вживане. 

Пелікан — великий водоплавний птах, нім. Реіікап, лат. 

реіісапия, гр. реіекоз — молот. 
Лекс. 1596.20: Неясьіт — по грецку пеликан птах єст в 

Египті» подібний бусюлови. 

До речі пелікани є не тільки в Єгипті, але і в Дельті Дунаю. 
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Пенати — у римлян це були божки охоронці дому, родини, 
домового спокою. їхні дві фігурки були в кожному домі і їм 
приносили трошки з того, що їли. їх сильно поважали. З часом 
виробилися фразеологічні вирази — вернутися до своїх пенатів — 
додому, пенати — родинний дім. Побачити знову своїх пенатів. 

Спочатку у римлян і етрусків це були боги порога, але згодом 
ототожнювались в ларами, божками, що були пов’язані з працею 
на полі. 

Пензель — з нім. Репнеї, РіпьеІ, лат. репісіїїиш, п. рспіігеї — 
прикріплений до ручки пучок щетини для нанесення фарби. 

Лекс. 1627.237: Стручок, кистка, пендзлик. 

Пенклуб, -бу — письменницька організація (клуб), що постала 
1921-го року в Англії. Три початкові літери П Е Н визначають 
зміст клубу: Поети, Есеїсти та Новелісти (себто повістярі, 
романісти). 

Пентефрій — давня назва пантери. 

Лекс. 1627.444: Пентефрій — афрйцки вол, з сир. и єв.: 
кормньїй бьїк. 

Пеня — заст. грошове стягнення, штраф, незадоволення або 
скарга "На кого маєте пеню, скажіть” (Г.Ф. Квітка Основ’яненко, 

II, 1966 396); біда, горе. Праслово гр. роіпе — помста, кара, лат. 

роепа — кара, рос. пеня, п. репіа, репДепі, а також гр. рипіте — 
карати, авест. каепо, гр. ііпо — покутую. 

Пенязь, пінязь — у давній мові 1. найменша грошова одиниця. 
2. гроші, п. репіисі/.е, ц. сл. пянязь. З середньо нім. рїеппіп^, 
спочатку синонім до дінара. гроші вибиті з срібла. 

А то все куплено твоєми піінязми (1386-1418 Р 35) 
Лекс. 1596.13 6: Динар піінязь. 

Пень, пня — збільш, розм. пнище, здріби. пеньок — нижня 
частина стовбура дерева, яка залишилась на корені після того, як 
дерево обрубали. До пня — цілком, повністю, на пні — у нескоше- 
ному вигляді. 

А хотарь т м сєлом'ь почєнши от Молдавії через лоуг та на 
дубови пєнь (Сучава 1427 ОІК "А” 450). 

Слово праслов'янське, рос. пень, пенек, пнистьйі, п. реігі, 

рпіак, рпіе\уе, ц. сл. пьнь, серб, пань, чс. реп. 

Первак — 1. перша дитина, старша дитина. 2. першокласник. 

3. наливка, квас першого настою. 4. перший рій. На Буковині 
первак це двоюрідний брат, кузен, первин брат (на Мараморщині). 

Первачка — розм. перша дитина, на Буковині двоюрідна 
сестра, кузенка, перва сестра (на Мараморщині). 

Первий —Т перший, порядковий числівник від один. ст. сл. 

прьігь, слово всеслов’янське, д. інд. 

Перворїдний — говориться про гріх Адама і Євн, через який 
Бог прогнав їх із раю. 

Гріьх'ь первородньїй. Катих. 1645 р. 45 б. 

Пергам — місто в Малій Азії, відоме в давнині як Пергамом, 
було столицею багатої держави. Місто було розташоване на 
височині. 

Лекс. 1596.444: Пергам ел. — вьісокость. 

Пергамент, -ту або пергамен, -ну — вироблена тонка шкіра. 

Лекс. 1627.99 — Кожа — скора, пергамйн. 

Назва походить від м. Пергам, де вперше стали виробляти 
його: гр. рег§атепо$ десь за два віки до Хр. Про походжен¬ 

ня пергаменту розповідають, що пергамський цар Евмен II задумав 
скласти собі велику бібліотеку, яка конкурувала б знаменитій 
Олександрійській бібліотеці. Але єгипетський цар Птоломей спро¬ 

тивився цьому і заборонив вивозити папірус з Єгипту до Пергам. 

Тоді в Пергамі стали виробляти шкіру для писання книжок. У 
греків такий писальний із шкіри матеріал звався рег§атепо$ або 
сЬагіа рег^атепа, звався ще дифтера або мембрана, а в римлян так 
само сЬагіа рег^атепа. Головний матеріал для пергамену був: 
телячі, козлині, баранячі, ягнячі й ін. шкури. 

Пергамен усе ширився і помалу випирав папірус, бо був міцний 
і гладенький. У IV ст. по Хр. пергамен частий уже в Візантії. На 
Русі пергамен уживається з X по XIV в. починає вживатися іі папір. 
На Русі пергаменні пам’ятки звалися харатейними, хараттями, 

кожами — шкурами, телятинами. 

Перебачати — арх. до пробачати, прощати від п. рггеЬасгас. 

Кривдьі перебачати. Катих. Лекс. 1645 р. 81. 

Перевертати — повертати з одного боку на інше, перен. 

робити зовсім іншим, різко змінити, робити наперекір. Див. 

наперекір. 
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Лекс. 1627.397: Опроверзаю — перевертаю, вьівертаю. 

Перевести — змарнувати, втратити: перевів день — це 
втратити день. В Галичині перевести — провести, прожити. “Не 
могли перевести закона на зборах”. 

Переводити, перевести — І. переміщати, розташувати в 
іншому місці. 2. супроводжувати когось під час переходу через 
якийсь простір. 3. призначати на іншу роботу (переводити на нову 
посаду). 4. виражати щось в інших величинах (переводити метри 
на сантиметри). Фразеологічний вираз: переводити гроші, хліб, 
папір — див. вище — означає марно, нераціонально витрачати або 
псувати. Від дієслова водити, частотний до вести, слов’яно- 
бальтійське праслово, ц. сл. водити, вождь, водьць, лмт. шасіуіі, 
'л/асі/іоіі — водити, и/асіая — вождь, рос. водить, болг. водя — 
воджу, П. У/ОСІ/ІС, \л/беї/ і вести — ст. сл. вести, рос. нести, п. и/іеяс, 
лит. ме.чіі, >л'сс!и; в деяких мовах пов’язано з виведенням, ви¬ 
краденням жінок: лит. \уесіи — женитися, д. під. \уас11ш — улю¬ 
блена і ран. \уасіето — улюбленець, гр. йесітап — шлюбні дари. 
м.л.к. 

Перегорода, перегородка — легка стіна, що розділяє примі¬ 

щення. простір на частини. Від слів пере праслов. *рге, *пргЬ і 
городити — див. городити. 

Лекс. 1627.175: Преграждені — перегорода. 

Перегородйти — споруджувати перепону. 

Слово о п. 1.: Поля щитьі прегородиша. 

Перед — спільнослов’янський прийменник, повстав від 
додавання суфіксу -д до слова пер. 

Слово о п. І.: Пред пт.лки. Рано пред зорями. 

Передмістя — житловий район, що прилягає до міста. 
Лекс. 1627.176: Предградіє — передміютьє. 

Передмова — вступ. У давній мові означало вступну частину: 
Першая часть Молитва єсть предмова. Катих. 1645,65 б. 

Предмова Молитвьі Господней там же 66. 

Передній — перший, хто спереди, перед. 
Слово о п. І.: Преднюю славу сами похитимь. 

Перекладач — той, хто перекладає якийсь усний чи письмо¬ 
вий текст засобами іншої мови. Від слів пере- і класти, калька з 

лат. ігабисо — переводжу, нім. йЬегяеігеп — перекласти, ІІЬег- 
яеі/.ег — перекладач, через п. ргхекіасіас, рггекіаб — перекласти, 

переклад. 
Лекс. 1627.180: Толмач, перекладач. 

“Толмач” відповідає п. слову ііитасг, що є загальносло¬ 

в’янським запозиченням з східних мов: половецьке: толмач, угор. 

юїтасз, тюрске тілмач. 

Перекупка — жінка, що купує й перепродає на базарі в 
кошиках чи рундучках. 

Перелесний — рідко: який чарує, спокушує, спокусливий. 
Псков, літ. І під 1570 р.: Русскіє люди прелестни и падки на 
волхонаниє. 

Перелесник — казкова істота, яка, літаючи до жінок у 
вигляді огняного змія, спокутує їх. Дух вогню, споріднений із 
Сварогом. Персонаж із драми-феєрії Лесі Українки “Лісова Пісня”. 

Переліг, -легу — неоране поле, земля, яка пролежала довгий 
час. Звідси в рум. мові слово рагІО£. 

Переломйти — ламаючи ділити, розламувати. 

У “Слові” про Ігорів похід слово має ідіоматичне значення — 

переломити спис в кінці якогось поля значить стримати перемогу на 
тому полі битви: * ■. -* ■■ ’ ,■* ■. . ■;>. •- 

Слово о п. І.: Хощу бо копіє преломити. 

Перелюбити — відлюбити дівчину. Літературна мова знає 
тільки невиразне: відбити, переманити дівчину від другого хлопця. 

В. Гренджа-Донський пише в “Ілько Липей”: Його дівчину 
перелюбив жонатий Юрко Клевець 95. Не від Івана Костюка 
відлюбив я дівчину, але від Панька 99. Ці живі народні вирази 
відлюбити, перелюбити майже вийшли з ужитку сучасної нашої 
літературної мови, хоч жива наддніпрянська мова їх знає. Так Б. 
Грінченко подає у своєму Словнику: Уже ж мож дівчина да й 
одлюблена, пісня. Вона мого хлопця перелюбила, Харківщина. З 
останнього слова повстали наші: перелюб, перелюбець, перелюбки, 
перелюбний, перелюбник, перелюбниця, перелюбство. 

Перемагати, перемогти — подолати ворога, від могти, ст. сл. 

мошти, див. заможний. Праслов. тоди має свої відповідники в 
інших індоєвр. мовах, нім. тбі’сп — могти, гр. та^оя — могутній. 
Польська форма дієсл. перегмогти: рггетос пояснює вираз з лекс. 
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Намни Ьсринди 1627 ближче до сучасної укр. форми: У доливаю *— 
перемагаю (265). 

У мові ХІУ-ХУ ст. слово перемочи означало і втратити судову 
справу, отже переможеним був той, який був визнаний виновним: 

А будіьт в соуд'Ьх пєрєможєнь пастух оу шкодахь поставньїх 
имаєть шкодьі вси платіть (ХУ ст. ВС 37 зв.). 

Перемагати це “перемогу одержати” — калька з фр. гешройег 
ипе уісіоігє. 

Преможннй у старій мові це не переможний, а під впливом 
старопол. рггетохпу означало могутній: 

“ІТЬкгдьі прєможний пань алєксандрь воєвода земл'Ь молдавс- 
кои... нас розгніьваль (Ланчиця, 1433 Р 120-121). 

Переможець, -ця — той, який перемагає. 
“Переможців не судять!”. Розповідають, що генерал Суворов 

не послухав свого фельдмаршала Румянцева, самовільно пішов 
року І 773-го на штурм турецької фортеції Туртукай і взяв її 
приступом. Військовий суд засудив Суворова за самоволю, але 
цариця Катерина II, то мала затвердити присуд, написала на справі: 
“1 Ісрсможцін не судять”. 

Переносний — непрямий, фігуральний. Калька із грецького 
слова теїарЬога — переміщення, віддалення. На п. мові ргяепобпіа 
— це метафора, тоді як рос. мова як і укр. вживають вираз 
переносне значення слів. У Лекс. 1627 р., 221: Преносні, 

метафорикос, тобто вже є нахил до прикметникової форми. Там 
же на стор. 203 слово “переносні/’ — переносно. Переносне 
значення розвинули з віками дуже багато слів. Перші слова мали 
реальне й одне значення — скажемо, різати визначало справді тяти 
якусь річ реальну. А з бігом часу розвинулось переносне значення: 

різати те. що й не ріжеться: напр. розрізав просто складне питання, 

цієї відповіддю ти розрізав мені серце і т.ін. 

Перепел, -ла — ч.р., перепелиця, перепілка, ж.р. перепелячий 
і перепеличий. Слово всеслов’янське, звуконаслідувальне, 

подвоєний корінь *пелпелг через розподібнення дав *перпель, 
перепел. Перепел — це невеличка польова перелітна пташка з 
родини фазанових, яка має темно-буре плямисте забарвлення. 

Переполох — див. лохнути. 

Перестанання — від переставати, припинити робити щось, 

арх.: відпочинок. 
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Лекс. 1627.450: Суббота — отпочинок або переставанья. 

Переставатись — заст. умерти, чиясь душа переставиться — 

хтось умирає. Рос. преставиться — умирати. 

Лекс. 1627.183: Преставленіє — переставленьє, умертьє. 

Пересторога — від дієслова перестерігати — попереджати про 
загрозу, отже пересторога — застереження. Це назва полемічного 
твору, який появився у 1606 р. і затерігає про небезпеку, яка чигає 
на православних разом із прийняттям унії. Див. п. рг2Є$іго§а від 
дієсл. ргхе$іг2ес з тим же значенням. 

Лекс. 1627.280: Храненіє — стереженьє, сторожа, пересто- 

рбжа. 
Слово пересторожа в сучасній мові вже не вживається, але є 

прикм. сторожливий і прислівник сторожливо, які вживають рідко, 
а також є слова перестереження і перестережливий — який 
перестерігає про небезпеку. 

Перестрах — розм. Те саме що переляк, п. ргхезігасЬ. Див. 
лякатися, страх. 

Лекс. 1627.266: У ж ас — перестрах, переполох. Ужасаюся — 
страшуся, ужасновеніє — перестрах. 

Перетинати, перетятий — розсікаючи, розділити на частини, 
рухатись упоперек чого-небудь. Від дієслова тяти, тинати - пере. 

П. сі де. 

Праслово ц. сл. тяти, лит. НпО — клепати косу, лат. їопсіео, 

іопзит — стригти, гр. іатпб, їетпб — тне, їотоз — відтинок. 

Лекс. 1627.450: Саддукей — перетятьій. 

Перехитрити — обманути, обдурити. Див. хитрий. 

Лекс. 1627.290: Обходжу — перехйтрую, ошукую. 

Перехрестя — місце перетину шляхів. 

Лекс. 1627.95: Исходище — вьіхож ньє або распутьє, пере- 

хрестьє. 

Перець — овочева рослива, яка використовується для їди або 
як приправа, а а також тропічна повзуча рослина, що має плоти у 
вигляді зернят із пряним запахом. Давнє запозичення з лат. рірег, 
яке походить з гр. ререгі, давньо-Інд. рірраіі, через давньо-вернє- 
нім. рїеЇЇег — давньорус. п-ьпьрт, словен. рграг. 

“Дати перцю” — побити, набити калька з нім. еіпеп уегрїеїїет. 
Може означати і: добро вилаяти когось. 
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Перечка — діал. арх. суперечка, дип. п. рггесхус і /.арггес — 
суперечити, заперечити чс. ргуергге і рос. прения —- дебати, спор, 
сварка, суперечка. Праслово гр. храіго — противлюся, лат. .чрегпеге 
— відкидати, зневажати. 

Лекс. 1627.: Перечка, посварок, сварьі. 
Лекс. 1627.425: спор перечка. 

Перешкода — перепона, завада. Праслово з давнього кореня 
*8копс1 або *$кепсІ. Див. паскудний. Проте до укр. мови це слово 
прийшло через посередництво п. рг2Є$2кос1а з нім. ЗсЬасІе (давнє 
зсасіо), тому рос. мова знає слово скудньїй, але не знає слово шкода. 

Є також і старочеське зкосіа; в укр. мові відоме вже з документів в 
XV ст., де означає не тільки втрату але і перешкоду, а в лексиконах 
ХУІ-ХУІІ ст.маємо навпаки, слово перешкода означає також і 
втрату. 

Лекс. 1596.24: Пакость — перешкода. Пакощу — перешка- 

джаю, пакостннк — перешкодца. 

Лекс. 1627.151: пакость — перешкода. Проте слово появля¬ 

ється у лекс. Нам ви Ьеринди вже і в значенні перепона: На пере¬ 
шкодь! не дбаючи (передмова). Препона — перешкода (182). 
Преткновеніє — перешкода (184). Затрудненьє — перешкода (238), 
а в Катехизмі 1645 р.: Без вшелякои перешкодьі (57). 

Хитання появляються і у випадку дієслова перешкоджати: 
Лекс. 1627.151: перешкаджаньє — чиненьє шкод, але у Катих. 

1 645: Абьі сум пініє ему не переш кожало 53 б. 

Переяслав — постало па правому березі р. Трубежа (ліва 
притока Дніпра) десь у VIII ст. В Літопису уперше вгадується під 
907 роком. Літопис оповідає, що билися поляни з печенігами і за 
звичаєм того часу війну розпочали двобоєм двох найсильніших 
вояків. І українець Кирило Кожем'яка побив печеніга, і тим к‘перея 
славу" всього бою. Місто, постале тут, було назване Переяслав. 

Тепер зветься Переяслав Хмельницький (на пам’ятку Переяслав¬ 

ської Ради 1654 року). 

Слово о п. І.: Уже бо Сула не течеть кт> граду Переяславлю 
33. 

Перйна — довгастий мішок з пір’ям або пухом. Спить на 
перині, зах. укр. під периною, бо тут периною укриваються, чого на 
Сході зовсім не знають, тут сплять на перині, покриваючись 
ковдрою. Див. перо 1. 
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Перкаль — ч.р. тонка і цупка бавовняна тканина, фр. регсаіе, 
з перського пергала. На Правобережжі — перкаль. 

Перламутр — внутрішній шар деяких морських молюсків, 
який має мінливе забарвлення і використовується для виготовлен¬ 
ня гудзиків і прикрас. З нім. РегІатіШег, калька з італ. табгергеїа 
— мати перли. ' * * 

Перли — рідко перла, мн. однина, рідко перло — перламут¬ 
рове зерно. З нім. Регіе через п. регіа. В Індії перли знають з 
найдавніших часів, їх згадують також і у Біблії і в Єгипті. В Греції 
вперше згадує їх Теофраст. Від греків вони перейшли до римлян, 

які знали їх під назвою таг§аго$ або таг§агііе$, тоді як основна 
теперішня назва утворена з лат. рігиіа — маленька груша. Слово 
бісер, під яким перли, відомі в Давній Русі арабського походження, 

і означає підроблені першли. Див. бісер. 

Лекс. 1596.3 б: Бисер — перла. 

Лекс. 1627.433: Марґаріта, ел. перла. 

Перо — 1. рогове нашкірне утворення, яке укриває тіло 
птахів. Праслово ц. сл. перо; лит. $рата$, доводить, що першою 
літерою було колись с. Лит. слово означає крило. 

Лекс. 1627.153: Періє — пТ.ря або перо. 
2. У старовину писали каламом (див. каламар), але пізніше, 

коли запанував пергамен, а потім папір, стали писати й пером — 
гусшшм чи іншим. Пера такого вживано аж до XIX віку, коли 
появилися сталеві пера (пор. п. кіаІб\ука). але й за цими сталевими 
зосталась стара назва — перо. 

У переносному значенні, перо — це хист письменника. Гостре 
перо, спроба пера. 

Регреіиит тоЬіІе — вічний двигун. 

Перса — груди. Праслово, інд. раг$и — ребро, авест. реге$и, ц. 

сл. пьрси. В укр. і рос. мові тільки в множині. 
Лекс. 1627.433: Мамаит - лт. перс або цицка. 

Персія — назва країни, сучасний Іран. Словник П. Беринди 
має цікаве пояснення до етимології цього слова, виводячи його з 
біблійного дозволу споживати м’ясо тварин, які мають розділені 
копита (Кн. Левит 11), лат. регишаге, фр. регсег — пробивати, 

прорізати. 

Лекс. 1627.445: Персія — ламлючій, або ділячій або копьіта, 

або грьіф. Персида. 
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Персона — заст. особа, людина як окрема особистість. У лат. 

мові слово регхопа означало: 1. маску актора. 2. його роль. 3. 
особу. 

Лекс. 1627.108: Лице — особа, лице персона. 
Там же .229: Собство — персона, особа. 
Там же .466: Ипостать — персона, особа. 
Бог в трех Персонах. Три Персоньї, а єдин Бог. Катих. 1645 3 б. 
Духь Святній от самого Отца Персоньї походить. Там же 31. 
З України через школи це слово перенесено в Росію. 
Персона грата — лат. регхопа &гаІа — бажана особа, особа 

важлива. Заголовок новели М. Коцюбинського. 

Персональний — особистий. 
Лекс. 1627.224: Слово тоє Син Божій єст переональноє и 

навики трват. 
Другіє власности Бога суть персональньїе. Катих. 1645 р. 5. 

Перст, -ста — ч.р. арх. ет. сл. прьсть — палець руки, лит. 

болг. прьет, ч. р. словен. рг.чі — перст Божий — Божа воля, один як 
перст — один як палець. Див. наперсток. 

Лекс. 1627.158: Перст — палець. 

Перст Божий чи палець Божий староєвр. Ецба Елохім, палець 
— синонім волі, могутності. Пор. Вихід 8:15 “І сказали чарівники 
фараонові: “Це перст Божий!” Повторення закону, 9:10: “І 
Господь дав мені обидві кам’яні таблиці, писані Божим перстом" 

Луки 11:20: “А коли перстом Божим вигоню Я демонів, то справді 
прийшло до вас Боже Царство”. 

Перстень, персня і перстінь — ст. сл. було прьетень і 
пьрьстень, тому в укр. з давнини перстень і перстінь. Від ст. сл. 
гірсть. перст ч. р. — палець. В укр. перстень — чимсь приоздобле- 
ний, каблучка — без оздоби і обручка, що надягається при 
обрученні ('зарученні). Див. наперсток. 

Персть, -ті — арх. земля від ст. сл. прьсть, болг. пр’ьст — 
земля, прьстен — земляний, словен. ргчі — ж. р. земля. Персть — 

жін. роду. 
Лекс. 1627.158: персть, прах — порох. Див. порох. 

Перський, персидський — заст. персіянський — від слів 
Персія і Переида — стара назва Персії. Див. Персія. Рос. 
персидский. 
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Перун, -руна — У Східних слов’ян головне божество, бог 
дощу, грому і блискавки, бог війни. Відповідник грецького Зевса і 
римського Юпітера. Оскільки Перун — це дальший розвиток 
архаїчного культу вогню в індоєвропейських племен у ранню добу, 
то ім’я виводиться з типового для культу вогню кореня РК/РЕК. З 
цього ж кореня лит. Регкипаз, болг. Порун, словацький Регоп, чс. 
Регаип, п. Р)огип, але і ведійський (індійський) Рег^Ьипоз, герман¬ 
ський Реіг£ііпі, Р)ог§уп. 

Всі ці назви божеств споріднені з д. інд. риге— вогонь, сонце, 
гр. ріг, -оз, давньо-нім. ї’иіг, сучасно-нім. Реиег, англ. ї'іге, які всі 
означають вогонь. 

В момент хрещення Русі саме культ Перуна зазнав найбільше 
переслідувань. Його статуя була кинута у Дніпро. Але його назва, 

однак, із мови не зникла, збереглась як загальне слово із значен¬ 

ням: грім. 
Лекс. 1627.153: Перун — гром. 

Там же .260: Тр'Ьсновеніє — перун. Тутно — грум, перун. 

м.л.к. 

Перфуми — арх. пахощі, рос. духи з фр. рагї'ит через п. 

рагґита. З лат. регїитаге — продиміти. 

Лекс. 1627.353: Ароматьі — вон, пахнучій речи: перфуми, 

кадила, маррьі. 

Перше — рос. прежде, зах. укр. передше, прислівник: до 
цього часу, колись, раніше. Перше ніж, перше усього. 

Перший — сл. сл. прьвьій, порядковий числівник до один. П. 
рос. первьйі. У країн, форма з’явилась через додавання суфікса -ш 
і стягнення. 

Слово о п. І. Прьвоє припіьвку рече. Помянувше прьвую 
годину и прьвьіх князем. 

А прото єстли на пєрвшии Ваши листьі от мистра отписанноє нє 
єсть (Ьрсс'г Куянськпй 1447-1492 ЛКЬВ) 

На Никенском першом Соборі, Катнх. 1645 р. 36 б. 

Пес, пса — собака, самка — сука, малята песеня, песик, 
великий пес, псина, псюга, псяка, пркм. псячий, псиний, помешкан¬ 

ня для псів: псарня, псарний двір, доглядаю псів: псар, -ря, лайли¬ 

ве псюка, псюга, псяка, псявіра частина окремих слів: песйголова, 

песйголовець. Поговірка: звів усе на псе. 
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Ст. сл. пьсь, песии, пьсоглавт,, пьсовати — лаяти. Слово 
всеслов’янське, ширковідоме. Походження невияснене. Санскрит, 
раси» — домова худоба і багато інших старих мов знають подібні 
слова, але в значенні скот, худоба. Худобу охороняли пси, і, 
можливо, що назва скота перейшла на назву їх охороня. (Преобр. 
ПА). 

На Сході України слово пес не часте, частіше собака. На 
Заході навпаки: собака рідке, панує пес. 

Слово пес вжинається у багатьох ідіоматичних виразах. 
Навіть пес не загавкав коли що сталося. Те саме в Біблії. А до всіх 
синів з Ізраїлевих навіть пес не погострить язика свого. Вихід 11.7. 

Псячі мухи — Четвертою язвою на фараона і на єгиптян 
Мойсей послав псячі мухи. Книга Вихід 8.16-28. В старо-євр. Біблії 
це зветься агоу — мішанина звірів чи мух. У євреїв є переказ, що це 
було мішанина різних звірів і звірят. Інші твердять, що це була 
мішанина всяких мух. За Єронімом (Вульгата) це була “мішанина 
мух'*. Пор. Пс. 77.46: “Він послав був на них рої мух (агоу) і їх 
жерли воші. 

Пестливий — прикм. до пестити — ніжно піклуватись. 
Пестливих форм в укр. мові дуже багато — вона кохається в 

них. Для метафоричного порівняння в укр. мові часто вживають 
назви улюблених пташок, напр. голубе мій, голубко моя, лебедику 
мій, ясочко моя, соколику ясний, пташечко красна, перепілочко і т. 

ін. 

Пестрий — діал. рябий. Слово дуже відоме в рос. мові. З ст. 
сл. пьстрь, болг. ггьстрь. Пов'язано через чергування кореневого 
голосного з словом писати ст. сл. писати. Дав. верх. иім. Гей 
пестрий, д. інд. реса.ч, авест. рае.чн. В укр. літ. мові з цієї основи є 
пістрявий — з різнокольоровими плямами, смугами; дієслово 
пістрявіти, пістрявити, ім. пістрявість і присл. пістряво, а в розм. 

мові ім. пістря — груба, звичайно саморобна матерія із різно¬ 

кольорових ниток. 

Лекс. 1627.202: Різно, пстро. М.Л.К. 

Петелька, петля, петлиця — частина мотузки, складена 
кільцем з нім. ВапсіеІ — стрічечка від Ьіпбеп — зв’язувати, через п. 

реіііса. чс. репііек. 

Лекс. 1627.154: Петель или петла, петлица. 

Петро — чол. ім'я ст. сл. Петрь, гр. реіга — скеля, лат. 
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Реігиз. Єв. від Івана: Будеш званий ти Кифа, що визначає: “скеля”. 
Ім’я це надав Христос рибалці Симону, зробивши його апостолом. 
Арамейське слово кеіа визначає камінь, скеля. Арамейською мо¬ 
вою, близькою до старо-євр. говорили в Палестині в часи Христа. 
Пор. І. Кор. 1:12. Синонімія Петро — скеля — кифа дуже часто 
використовується метафорично у Сковороди. Напр. у 29-ій пісні 
Сада божественних песней “Спаси мя, Петра, молюся!”, що 
відповідає фіналу 14-ої пісні: “Вьіскочь мн1> на кефу!” 

Лекс. 1627.445: Петр — опока, от опоки, зри Кифа. 
Соляр. III.206: назва головного міста Ідумеї гебр. Села гр. 

Петра і араб. Хагар, і всі визначають: скеля пор Судді 1,36,1с. 16.1 і 
ін. 

Пех — часте в Галичині слово: неповодження з нім. РесЬ — 

лихо, розм. значення від основного значення цього слова: смола. 

До цього близьке і д. євр. расЬ — сільце, тенета, пастка, пор. Пс. 

119:110,140:6. 

Печаль, -лі — ж. журба, сум, пригнічений настрій з спільно- 

слов. пєчся — старатися, гризтися; звідси у слов. мовах печа і 
печаль. 

Слово о п. І. 1187: Печаль жирна тече средь земли Рискьіи 20. 
Лекс. 1596.23: Печаль — утиск, Печалую — в утиску естем. 

Печалей — утисненньїй. 
Лекс. 1627.153: Пекуся — стараюся, зри печаль. 154: печаль 

— фрасунок, болесньїй жаль, скорб, печалованьє, журба, смуток. 

Печатар — див. протосингел. 
Лекс. 1627.459: Сингел — келейник патріарший або печатар. 

Печатка - арх. форма печать: 1. невеликий предмет з 
вирізаним на ньому знаком. 2. відбиток цього знака. 

А на то єсмії приложиль свою печать п отць мои Лучьськьій 
арсении (1366 Р 14). 

А на то свідоцтво завіьсиль свою печать и пань Михайло свою 
(Львів 1386 Р 31). 

Лекс. 1596.86: Ваятель тот, которьій р'Ьжет печати. 

Печатня — арх. друкарня. 

Лекс. 1627.307: Штанба — печатня, друкарня. 

Печать — 1. арх, до слова печатка. 2. характерна ознака від 
чогось. Походить від слова печ піч оскільки ідеться про випалений 
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знак. Див. нім. РеїхсЬаіі, рос. печать, п. ріесгес. 

В давнину означало і сторожу — варту або тюрму. 

Лекс. 1627.426: Куетодія. лат — печать або сторожа. 

Печеніги — давнє печеніьгьі, печен-Ьзи — назва тюркського 

народу, в Х-ХІ вв жив між Доном і дельтою Дунаю, в XI в. 
володіли дорогою з Руси в Крим. Угорське Ьезепуб від Ьасапак із 
зменш, суфіксом -пак від Ьасіга, Ьаса — чоловік старшої сестри. В 
ХІ-ХІІ в. печеиеги нападали на Візантію, але року 1122 їх розбив 
імператор Йоанн Комнен II у битві, названій “кінець печенігів”. У 
XV ст. в документах ще згадується Печенежець — назва лісу на 
ІІодільській землі. 

Печера — заглиблення у скелі або в горах, ц. сл. пештера, 

форма, в якій відоме і в рум. мові резіега, болг. пешера, рос. 

пещера, можливо утворилось за допомогою суфіксу -ер- від слова 
печь. 

Лаврінін рукопис під 1051 р. подає “Із того часу почався 

Печерський монастир: від того, що чернеці жили перше в печері і 

прозвався монастир Печерський”. 

Сє азт>... андреи владимирович сь своєю ж єною поклони хом са 

оца своєг гробоу... и всЬх стьіх'ь старцеввь гробом вь пєчєріз (Київ, 

1446 Р. 154). 

Пещь огненная — піч огненна, в яку були вкинені три отроки 

(див. кн. Пр. Данила глава 3), але не згоріли вони. 

П’ємонт, -ту —історична область Італії, круг якої 1861 р. 

об’єдналась вся Італія. Так папа назвав П’ємонтон Галичину, 

чекаючи, що нона об'єднає круг себе православних. 

Пилат Понтій — див. Анна. див. Пілат. 

Пилйп, -па — чол. ім’я ст. сл. Филипь. Від гр. слів рНіїео — 

люблю і Іііррох -- кіш». Иіііірро.ч — друг коней, мужній лицар. 

Лекс. 1627.468: Філіпп — конелюбець. 

Пилйп — це народна назва зайця, пор. Михайло -— ведмідь, 

Василь — кіт і т. ін. Звідси: “Вирвався, як Пилип цебто заєць з 

конопель" — вирвався як заєць па свою біду. 

Пйльний — уважний, старанний, терміновий. Праслов'ян¬ 

ський пили — відмінний, чс. рііе — праця, старання, п. рііпу 

старанний. 

Лекс. 1627.18: Прощу пйлно. 
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Там же .187: Прилежная — пилнии речьі. Прилежно — с 

пилностью. 188 Прилежу — пилную. 

Там же .262: Тщалйв — пйлний, пилнуючій, стараючийся. 

Тщаніє — пилн. 

Тую книжечку наипилн^й читай. В памяти своєй пилне 
•заховуючи. Катих. 1645 р. Предмова. 

Пильність — ім. до пильний. 

Лекс. 1596.3: Чуйност — пйлност. 

Лекс. 1627.187: Прилежаніє — пйлност, пильнованьє. 

Там же .262: Спишуся, поспізшаюся, с пилностю чиню. 

Казаїшс і пилностю слухати. Катих. 1645 р. 39. 

Пйльно — прнсл. уважно. 

Лекс. 1627.295: Опасно — пилно, осторбжне. Опасньїй — 

осторожньїй. 

Пильнувати — бути на сторожі, стежити; виявляти старан¬ 

ність, п. рііпо^ас — стерегти, придивлятись. 

Лекс. 1596.24 б: Прилежу — пилную. Прилежаніє — 

пилность. Прилежно — с пилностью. 

Пймен, -мена — чол. ім’я ст. сл. Пимень гр. роігпеп — пастир. 

Лекс. 1627.445: Пймін, Пімен — пастьір. 

Пйнна, -ни — чол. ім’я (Святий із скифів) скиф. від гр. ріппа 

— перламутрова раковина. 

Пир, пиру — заст. бенкет, учта. Слово пир звичайно виводять 

з гіи - ти, пи - р, тут -р суфікс, як у да-р від дати, жи-р від жити, 

хоч пор. ст. сл. пьіро — пшениця. Але можливо, що це східне 
слово: асирійське рийги, сирійське рийга — це святкові збори, 

бенкет, тобто пир. Див. пиріг. 

Слово о п. І. 1187: Ту пир докончаша. 

Лекс. 1627.154: Пир — учта, честь, пированьє, бесізда, 
колацЬя. 

Пиріг, -орга — спечене в чимсь (з яблуками, маком, м’ясом і 
т. ін.) в печі тісто. Поставила козаченьку пиріг на тарілці. 

Метлинський. 90 

Пиріг повстало з старого “пиро”, що визначало й пшеницю 

(“Русск. Филол. ІТЬстн.” т. 66 ст. 348, А. Соболевський); “пиріг” — 

це пшеничний хліб; “пируватн” — це може їсти пироги, хоч його 

звичайно виводять від пи- пор. пити і суф. -р: пи-р. Східнослов. 
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пиріг — це хлібець невеликий, довгастий із пшеничної муки, пор. 

Печемо пироги на Різдво, однести бабі пироги; пиріг може бути й з 
начинкою, але все печений. В Галичині '‘пирогами” звуть вареники 

(пор. польське ріего§і). Так само і на Волині. Пор. колядку: Пане 

господарю, застеляй столи, клади пироги з ярої пшеницї. А. Брюкнер 

($їо\Упік еіутоіодісгпу ро1$кіе£о) виводить “пиріг” від “пир”. 

Лекс. 1596.24: Пьіро-жи. 

Лекс. 1627 р. 62: Пирог в оливі* смаженьїй. 

Там же .199: Пьіро — жито або просо. 

Пирх! порч! пурх! — наслідування руху (відлету) пташки. 

Звідси пирхати, порхати, пурхати, -ання. Стародавні слова. 

Пирятин — поселення на р. Удаї на Полтавщині. А. 1. 

Соболевський виводить назву від імені Пирята — скорочене ім’я 
київського боярина ХІ-ХІІ ст. Пирогоста. 

Писання — від дієсл. писати, ст. сл. писати “нездоланна 
пристрасть до писання”. А. Брюкнер (Зіочу. еіутоі. іе/. роїнкіе^о) 

показує, що первісно воно означало не писання, а креслення, 
малювання (пор. писанка) або карбування. Таке значення збере¬ 

жене і в деяких ідіоматичних виразах напр. “Ох, молодиця, не йде. а 

пише” Є. Гуцало. “Зелена Воля” відображає і в етим. слова 

пестрий (див. пестрий), але і в споріднених мовах див. лат. ріп^еге 

— малювати, вишивати, рісшга — малюнок, вишивка, інд. рітзан 

— вироблювати, оздоблювати, староперське пірі&іа — написаний. 

Цей паралелізм пояснюється тим, що первісно літери не писались, а 

карбувались, видовбувались. Ті самі підношення існують і в 

давньо-єврейській мові: катов — писати; хато — вишкрябувати, 

проколоти; гацов — вирізблювати. М.Л.К. 

Писатися — зах. укр. зватися. Як ти пишешся? (Як твоє 

прізвище?) 

Писемність, -ості — 1. система графічних знаків уживаних 

для писання в якій-небудь мові чи групі мов. Поява писемності у 
східних слов’ян. 2. сукупність писемних літературних пам’яток 

якогось часу. Давньо-українська писемність. 

Писк, -ку — високий неголосний звук, який видає жива істота; 

плач немовляти пор. рос. пищит, чс., п. ру^к, рос. писк, болг. письк. 

Лекс. 1627.146: Писком унижание по земля лазячи. 

Пискати — видавати писк, звуконаслідувальне слово. Рос. 



пищать, ст. сл. напиштити са. 

Лекс. 1627.48: Гуденіє — писканьє, гудіьньє, пищ-Ьньє. 

Там же .220: Скомлю — якаю, пискаю. 

Пй сок — розм. обличчя, морда; староп. ріезкі, ріеяек — 

скроня. Походження невідоме. 

Лекс. 1596.215: Птах, пьісок уложивши в воду. 

Письменство — синонім до слова література. Красне 

письменство — калька від фр. Ьеііез ІеПгез — белетристика, 

художня література. 

Письмо — від дієслова писати. У мові ХІУ-ХУ ст. означало: 

те що написане, писання; живописання, послання, лист. ц. сл. 

ПИСМ'Ь. 

У сучасній укр. мові письмо це: 1. уміння писати, зображувати 
графічні знаки на письмі — у письмовому вигляді. 2. уміння писати 
і читати — письменність, неписьменний — людина, яка не уміє 
писати. 5. система графічних знаків, що їх вживають для писання у 
якійсь мові чи групі мов, готичне письмо. 4. форма букв. 

Історичний розвій форм букв пережив оці три роди: а) уставне 
письмо чи устав, письмо окреслене, визначене, лат. маюскульне чи 
маюскул, та^БсиІиз — досить велика букв. В східн. слов. письмі 

форма уставу — букви великі, квадратові, кожна буква пишеться 

старанно й окремо. Це письмо панувало в Х-ХІІІ віках. 

б) півуставне письмо чи півустав, лат. мініскульне письмо, 

тіпиясиїиз — маленький чи дрібненький. Письмо мало старанне, 

дрібніше від уставу. Панувало в нас у віках ХІУ-ХУ-ХУІ-ХУІІ. 

в) письмо скорописне чи скоропис, зародилося по княжих та 

єпископських канцеляріях, панувало в ХУ-ХУІІ віках і далі. 

5. стиль; він має гарне письмо. 6. індивідуальні прикмети 

письма, почерк. 7. заст. написаний або друкований твір. Святе 

письмо — книги Ветхого (Старого) і Нового завіту. 

Питання — звертання до кого-небудь, яке потребує відповіді; 
проблема; справа, болг. питане — питання, прохання, серб, питанье 

— питання. 

Лекс. 1596.23 6: пьітаньє чиню. Теж у Лекс. 1627.189. 

В Катнх. 1645 р. скрізь заголовки: Пьітанє і пьітан’є — 

Отповіьдь. 

Питання життя чи смерті з фр. ипе циеміоп сіє уіє еі сіє тогі. 
Важливе питання. 
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Питати — звертатися до когось потребуючи вияснення 
чогось. Означало первісно мучити, катувати, див. рос. пьггка — 

мордування. Такий розвиток значення подає А. Брюкнер (Зїо\упік 
еіутоІО£ІС2пу рої.) до розвитку п, слів руїас, гаруїас. Це 
значення засвідчено і Лексисом Лавренітя Зизанія 1596 р. ст. 15: 

Истязаю — пьітаю. Истязаніє — пьітаніє. Проте, паралельно вже у 

XV ст. засвідчено і сучасне значення цього слова. 

И мьі пьітали Соп-Вги СВІЬДОМЬ ли он того коли тоть листь 

брали вь небощика (1498 АЛМ, 169). 

А найранніше значення це краяти, рубати: атриіаге, чс. руг\еа 

— анатомія, староп. ріішас гуЬу ~ потрощити, ріі\уак — тупий ніж. 

Питач — арх. можливо м’ясник, різник, від первісного 

значення дієслова питати — рубати. 

Лекс. 1627.412: Мнасон — пьітач. 

Питель — млин, що дрібно меле муку крупчатку. Мука з 
цього млина зветься питльована чи питльовка. Хто хоче питлю¬ 

вати, мусить зачекати. Номис: Приказки 5596. З німецького 
ВеиіеІ, давня форма риііі, черес чс. і п. руїеі. 

Пити — всеслов. і індоєвр. слово. Ст. сл. пити, питиє, 

оупивати ся, поити, напоити, гр. ріпо і лат. ЬіЬо — п’ю. В укр. мові 
цей корінь дуже рясний: питво, пійло, п’яний, п’яниця і т. ін. Пити, 

випити з родовим: чого. 

Слово о п. І.: Испити шеломомь Дону 24. 

Питимий, питомий — рідний, свій, той, хто “воспитав” — 

вигодував, Марко Вовчок. Нар. Оповід. 1861 р. т. 1: Деж таки хто 

чував, щоб дитина так незвичайно з питимою своєю матінкою 

поводилась 25. Б. Лепкий, “Мотря” т. 1: Нівечучи його питьоме, 

довгими віками влаштоване життя. 

Первісне значення: який становить чиюсь власність: 

Се я Янь... продаль есмь добровольно землью свою питомую 

у волости Волковской (Вільна 1451 Арх ЮЗР її 106). 

Пйтка — арх. пьітка — катування, укр. катування. Питка — 

випитувати з катуванням. Сюди: питати — дознаватися, ст. сл. 

пьітати, іспит — випитування, мн. іспити. Див. питати. 

Пйтки — пити в дитячій мові. Хочеш питки? — це: хочеш 

води? 

Питльований — див. питель. 
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Леке. 1627.452: Семїдалин — тот що єсть с чуднои пьітльова- 

ноп муки. 

Пиха — погорда, зазнайство. Пор. рос. пьіха, п. русНа. Див. 

пишний. 

Лекс. 1596: Гордьіня — пьіха, гордость. Гордьій — пьішньїй. 

Лекс. 16.27.20: Велможне о соб"Ь держу, пьшінюся. 

Там же .175: Превозношеніє — пьіха. 

Там же ,222: Славолюбіє — коханьє ся в слав’Ь то єст пьіха. 

Пишний — первісне гордий від слова пиха. У сучасній мові 

густий про волосся, буйний про цвіт. Праслово, корінь із § у гр. 

мові Туза — надування, ґузао — дму, лат. ризШІа — пухир, див. і 

рос. пьіхать і пьішньїй, п. рун/ліу. Можливе і інше пояснення. Див. 

пах! 

Лекс. 1627.276: Ухищряємьій — пьішньїй, вьіставньїй, оказа- 

льій. 

Там же .448: Раав — пьішная. 

Пищйлка — діал. сопілка, п. ріхгсгаіка. Звуконаслідувальне. 

Лекс. 1627.229: ОжЬль, пищалка. 

Південь, -дня — 1. одна з чотирьох сторін світу. 2. місця з 
темплим кліматом. Від пів - день. Слово виникло для відрізнення 
від слова полудень. Див. день. 

Півень, -вня — свійський птах, самець курки. Пор. піти —• 

співати п. ріас. Рос. петух з XVII ст. (Черньїх 46). Ст. сл. п-Ьтьлі> — 

півень. Корінь пі- , ст. сл. П-Ь — він охоплює десятки слів. 

Лекс. 1596.23: Піттел — когут, піьвень, петух. 

Лекс. 1627.199: ПТтель, чески и руски когут, вольїнски 

підзень, литовски петух. ПТвнево пТніе. 

“Червоний півень” — символ пожежі. 

Північ, -ночі — одна з чотирьох сторін світу: місця з 

холодним кліматом: на Півночі. 

Слово о п. І. 1187 р.: Скочи вь пл^ночи 35. 

Північний — прикм. до слова північ. 

Лекс, 1627.456: ВТтр полночньїй. 

Півустав — див. письмо. 

Пігмеї, -їв — малесенькі люди з гр. ру§таіо$ — величиною з 
кулак, гр. ру£те — кулак. Переносно — маловарта людина. 
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Пігулка — зах. укр. з п. рі^иіа на Сході — таблетка, пілюля, з 
лат. рііиіа, фр. рііиіе, чс. рііиіка. 

Під, пбду — низина, оснона, підлога із хліві, горище в хаті, 
долішня частина печі, підпіччя. Часте на Полт. і піїзд. Київщині. 
Ст. сл. подь — основа, низина, діл. Слово всеслов'янське. 

Під — сл. сл. под’ чи подь —- прийменник з місцевим відмін¬ 

ком. Виражає просторові відношення. 

Слово о п. І. Под трубами повити. Под копьггьі. Под шеломьі 

латьінскими. 

Грань з Лютицею подг задний острова наш Росохи. Луцьк 

1322 Арх ЮЗРч. 1 т. VI, 2). 

Під гору, іти під гору по-укр. іти вверх, на гору. По-рос. идти 

под гору це йти додому, до початку гори. 

Під! — звуконаслідування перепілки. Форма подвоєна: підь- 

підь. Форма здовжена: підь-піліть або під-пільом і ін. Звідси: 

підькати, підьпіліткати, під-підьомкати. Старі слова. 

Підвечіркувати — їсти підвечірок, їсти перед вечерею. 

Підданий — підлеглий кому. Пани мали своїх підданих, а цар 
— своїх. Рос. подданьїй від поддаться — покоритися під натиском, 

п. росісіапу. 

Піджак — верхня частина чол. костюма, рос. пиджак, пар. 

укр. спинжак (тому що зодягається на спину) з аиг. реа-)аскеІ — 

коротке пальто з сер. голландського ріс •— байкова куртка. 

Підканцлер — заступник канцлера, давнє підканцлізрий. Див. 

канцлер. 

Підлеглий — який перебуває в залежності від кого-небудь. 

Від слів під- і лежати. 

Абьі заправовали преложоньїе собі подлегльїх (Катих. 1645 

Предмова). 

Підлий — прикм. — який викликає осуд, нечесний, підступ¬ 

ний. Підлий ще в XVII в. означало “покірний’'. Так архимандрит 

Іоанникій Галятовський писав у посвятах на своїх творах “Я, 

подльїй автор. Крім цього “подлий” означало людину підлеглу, що 

під кимсь, а пізніш — простий чоловік, кріпак, зіпсутий, недобрий. 

На думку Ал. Бркжнера ($Іо\Упік еіуто1о§ісгпу рої.) слова 

типу під (іменник), підлий, підошва походять не від прийменника 
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ПОД'Ь, а під іменника із значенням нога, земля, гр. рик, росіоз — 

нога, чс. риосіа — підстава, земля. В такий спосіб можна пояснити і 
підпис Галятовського, що означало уклінний, смиренний, простий. 

Лекс. 1627.281: Худьій — простьій, гольїй, подльїй. 

Там же .437: Убогий, або покорньїй, або подльїй. 

Підмет — латинський термін зиЬуесіит слово всі слов'яни 
зрозуміли як .чііЬфісіо, себто підкидати, або по-давньому '‘підмета¬ 

ти” метати — це кидати, пор. наше меткий; чому слово 5иЬ)есПіт і 
переклали на слово “підмет”, напр. п. росітіоі, чс. росітеї, 

словенське робтеї, укр. так само підмет. Самі тільки болгари 

зрозуміли зиЬцесіит як зи^асео (під-лежати) і переклали “подле- 

жаще”, а від болгар запозичили й росіяни — “подлежащее”. У нас 

уже І. Галятовський у своїм “Месії” 1669 р. писав: “суб’єктумь — 

подмет або подлога” л. 99, а це свідчить, що це дуже старий у нас 

термін. 

Піднести голову — це простити, не рідке в біблійній мові. 

Напр. Ізза Раг’оЬ еі гозесйа — піднесе фараон голову твою — цебто 

простить фараон тобі (Буття 40:31-19). Хто чого просив, то падав 
на коліна перед паном, опускаючи голову до землі. Коли пан 
підіймав його голову, то тим самим задовольняв прохання. 

Підніжжя — нижня частина чогось високого. Підніжжя 
гори. 

Підніжок — 1. підставка до ніг. 2. підніжка, ступінь до входу 
до чогось. Див. нога. 

Лекс. 1627.162: Подножіє — подножок. 

Підногбтний — від слова під і ніготь. Див. нога. 

“Підноготня правда” або підноготна — дійсно вся правда 
справи, вся таємниця її. У давнину в Московії (Росії), коли 

переступника допитували про справу, а він правди не говорив, тоді 

йому забивали під ньогті голки, цвяхи або гострі дерев’яні кілочки. 

Ніхто цього видержати не міг і звичайно говорив “підноготну 

правду”, — усе, що вимагали сказати. Вираз засвоївся і в 

українській мові. 

Підозрілий — який викликає недовір’я, підозрений. Підозрі¬ 

лий належить до сім’ї слів: назирати, зір, дзеркало. Праслово — 

ст. сл. зьр'Ьти, зрііниє. Див. назирати. 

Лекс. 1596.13 6: Зазорен — погуженьїй, подозр’Ьнньїй. 
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Підошва — нижня частина взуття, якою вступають по землі. 

Раніше означало саме взуття. Рос. подошва означає і ступню. Див. 

підлий. 

Лекс. 1627.156: Подошва. сандал, черевик. 

Підпертися — спиратися на що небудь, стоячи або пересува¬ 

ючись. Недок. підпиратися. З первісного кореня рег- , ц. сл. 

запрясти, запьру з юсом великим, рос. запереть — замкнути, 

подпереть — підпирати, чс. росіерггіїі — підпирати. Рос. пру, преть 
— гнити, напор — тиск. Від первісного значення розпаритися, 
пом’якшити від пари; цей корінь набув безліч, далеких одне від 
одного значень, під впливом різних префіксів. 

Слово о п. І. 1187 р.: Пви клюками попрося о кони. 35. 

Підпйрати — ставити підпору для підтримання чого-небудь, 

підпирати спиноіо стіни, одвірок. 
Слово он. 1. 1 187 р.: СЬдишп, подпер горьі Угорскьім. ЗО. 

Підпис — прізвище написане власноручно під текстом. 

Лекс. 1627.162: Подписаніе — подпис. 

Підпйсчик — на Наддніпрянській Україні визначає передплат¬ 

ника на газету чи журнал з рос. “подписчик”. Але початкове 

значення цього слова було зовсім не те: “подписчиком” в 

старовину звався той, хто підробляв чужі записи. В “Матеріалах” І. 

Срезневського т. II ст. 1066 подається такий приклад з 1552 р.: 

Ябедникові) II ПОДПИСЧИКОВ'Ь, И ВСЯКИХ!) ЛИХИХ!) людей”. З бігом 

віків значення цього слова зовсім змінилось, але певне й сьогодні 

наші редакції охоче зарахували б багатьох своїх “підписчиків” до 

числа “ябедників і всяких лихих людей”. 

Підпора — те чим підпирають, підтримують що-небудь. 

Лекс. 1627.458: Стояло — подпора або подставка. 

Однак значення цього слова як і дієслова підпирати досить 

рано збагатилось додатковими відтінками, дієсл. підпирати почало 
означати підвердити, підпирати слова підписом, а іменник пі пора 
почало визначати моральну підтримку, по-сучасному протекцію. 

Ино мьі нєдоуж бьіхом дати єи а боронити сіі нам никак 
заноуж помоч и лодпорьі жаднои не имаєм ниоткол1> (Васлуй 1456 

ЗСФ). 

Останнє значення наявне і в сучасній мові. М.Л.К. 

Підприємство — рос. предприятие, П. рГ2ЄСІ5ІеЬІОҐ5Г\УО, калька 



з нім. ІІтегпеЬтип£ від ипіег — під і пеЬтеп — брати, приймати. 

Первісно це окрема виробнича установа, яка базується на приватній 

ініціативі итегпеЬтеп — це саме мати якусь ініціативу. Далі стало 

означати просто виробничу установу і в цій формі стосувалось і 

соціалістичної економіки. М.Л.К. 

Підставка — 1. предмет, на який ставлять що-небудь. 2. те 

чим підпирають, підпірка. Це слово слід відрізняти від слова 

підстава — нижня частина якого-небудь предмета, споруди, 

основа, яке має і переносне значення, те головне, на чому базується, 

основується що-небудь. 

Підстарший — Хлопець був підстарший. А. Свидн. Любо- 

рацькі. 41. Це значить народжений після старшого. 

Підсумок, -мку — результат якої-небудь діяльності, якогось 
процесу думки; рос. нгот. Це — загальна сума, те, що зведене “під 
суму” одну. Кінцевий підсумок. Підбивати або підводити підсумки 
— підсумовувати. 

Піка — з фр. рфие — спис від рфиег — проколоти. В 

картонній масті те саме, що в нас кажуть “вино”. Прийшло з 
німецького від чехів і поляків. Див. вино. 

Пілат — арх. людина, яка зробила щось погане чужими 

руками. Від імені Пілата Понтійського. 

Лекс. 1627.445: Пілат — в’яжучий або зв’язаний. 

Це спроби П. Беринди пояснити етомологію цього імені. 

Насправді етимон, лат. ріІаШз — людина з списом. 

Пілюля — тверда куля з лікувальною речовиною, таблетка. 

З фр. рііиіе, лат. рііа — м’яч, рііиіа — м’ячик. Ауаіег 1а рііиіе — 

“проковтнути пілюлю” — прийняти щось неприємне або кривдне 

від іншої особи. “Позолотити пілюлю” — скрасити яку неприєм¬ 

ність. У давнину гіркі пілюлі в аптеці золотили, і хворий, прийма¬ 

ючи їх, не чув гіркоти. 

Піна — пузирчаста маса утворена на поверхні рідини. Рос. 

пена, п. ріала, ц. сл. пішьі, серб, пена, прусс. зроіапо, литов. ріепаз 
— молоко, д. інд. ра]аз — молоко, авест. раетап — молоко, гр. 

ріоп — жирний, лат. зрита — піна, д. нім. їеіт — піна, англ. їоат 

— піна. 

Піна кесеї — дуже часто визначає в Біблії гнів, а пінитися — 

гніватися, як і в живих слов'янських мовах. Пор. Числа 16:22, 

17:11, Повтор, закону 29:27, І. Сам. 29:4. Запізнився: ^к’сої— це 
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розпинатися. Числа 31:14. 

Пінське — про повстання назви цього міста пише Йоаникий 
Галятовський у своїй “Скарбниці” 1676 р. ст. 29 таке: “В Князтв'Ь 
Литовском єст м"Ьсто П'Ьнскь, од П"Ьни р'Ьки названоє, же над 
р^кою Пішою єсть збудованоє”. 

Пінхас — часте в євреїв ім’я, д. євр. РіпесЬах. Значення 
невідоме, чи не з єгипетського. 

Пінязь — див. асарій. див. пенязь. 

Піп — слова жувть так само, як і все живе на світі: народжу¬ 

ються, цвітуть, старіють і вмирають. Кожне слово зокрема має 

свою цікаву історію. Таке й наше стародавнє слово піп. 

Як і більшість слів нашої духової культури, слово п і п 

повстало з грецького джерела, а саме від слова рарраз — батько, 

дід. Але прийшло до нас це слово не просто з мови грецької, але 

через німецьке посередництво. Грецьке рарраз німці перейняли 
дуже рано і переробили на рїаїїо (петерішнє Рїаіїе). Це слово рґаїїо 
німецькі місіонери ще в УІІІ-ІХ в. занесли на західньослов’янські 
землі, де воно скоро слов’янізувалося, цебто Г замінилося на о; а 
чуже а, як то часто буває в слов’янських позичках, змінилося на о; 

гак повстало ще десь у VIIІ-IX в. по Христі загальнослов’янське 
слово рарих, що пізніше, у пам’ятках старослов’янських Х-ХІІ вв. 

має форму п о п і». 
Коли св. брати Констянтин і Мефодій р. 862-го прибули в 

Моравію, то вони застали там цілу низку греко-латино-німецьких 

релігійних термінів, а серед них і слово п о п. Цих слів св. брати 

остаточно не виганяли й не заступали їх іншими грецькими, бо вони 

сильно вже защепилися були серед слов’ян. Так це слово 

позосталося загальнослов’янським аж до нашого часу. 

Пам’ятки старослов’янської мови Х-ХІ в. переповнені словом 

п о п. Так у Синайськім Требнику Х-ХІ в. це слово знаходимо 39 

раз (див. 81опзкі: Іпсіех уєгЬошгп сіо ЕисЬоІо§іит Зіпаійсит 1934 р. 

ст. 103). Старослов'янські пам'ятки XI в. уживають слів: поп, 

попьск, попьство й ін. як звичайних. 

Ось таким чином слово попі похідні від нього — це слово 

загальнослов’янське, чому воно сьогодні відоме по всіх без 

виключення слов'янських мовах; порівняй ще і прусське рарз — 

ксьондз. 

В українській мові слово поп відоме з найдавнішого часу. 

Пам'ятки XI в., що повстали на нашій землі, повні цими словами, 

напр. Слова Григорія Богослова, Пандекти Антіоха. Повно цих слів 
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у Повісті временних літ., в Лавр, та Іпат. Літоп. і ін. В Повісті 
врем. літ, під роком 898 записано: “Мефодии же посади 2 попа 
скорописця”. В Лавр. Літоп. 1237 р: ‘‘Мужу богобоязливу 
поповичю Андрияну”. Життя Бориса і Гліба: “Все поповьство и 
людиє”. Церковний устав Всеволода: “Изгои трой: попов сьш 

грамоті не умієть”. 

І молодші наші пам’ятки ХУ-ХУІІ вв. переповнені цими 

словами. В Київськ. запису 1500 р. читаємо: “Григорей, поп 

Борисоглебский” див. Каманин. В Служебнику 1604 р., Єв’ю, ст. 

424: “Поп приєм єпітрахиль” Наш Словник 1627 р. П. Беринди 

подає: П о п: пресвитер, зацньїй отець, старець, зри папа”. 

Слово поп надзвичайно у нас поширилося й українізувалося 

— прийняло форму піп, цебто перестало відчуватися чужим. Воно 

сильно розплодилося у нас, пор,: піп, попів, попівна, попівство, 

попадька, попадя (так само з новогрецького рарасііа, давнє попадия). 

Український народ створивс сотні приказок про попів, див. їх у 
Приказках Номиса 1864 р. Українські пісні та думи так само вільно 
й часто вживають цього слова. Нагадую хоча б Думу про Марусю 
— попівну Богуелавку‘4 Сьогодні сотні місцевостей носять на 
нашій землі назви від кореня -поп-. 

Але з бігом часу слово п і п стає помалу словом з деяким 
забарвленням вульгаризму. Чим це пояснити? Сильно на це 
вплинула мова польська. 

Польська мова аж до ХУІІ віку сильно вживала слово “рор” 

на означення своїх римокатолицьких ксьондзів. Ал. Брюкнер 

(Етим. Словник 1927 р. ст. 430) пише “Поп визначає тепер тільки 

“священика руського”, але ще в XV і XVI в визначало й римського, 

про що свідчать усякі місцеві назви: Попово і т. ін. розкидані по 

всій Польщі”. І справді давні польські пам’ятки вільно вживають 

слова рор в значенні сьогоднішнього кзіцсіг, а польські словники 

місцевих назов мають сотні назов з корінням -рор-. Але вже десь у 

XVII в. коли запалилася запекла релігійна боротьба поміж 

католиками та православними українцями, тоді й заникло в 

польській мові слово рор, поляки надали цьому слову згірдливого 

значення й застосовували тільки до українського священика. З того 
власне часу й українські священики почали потроху оминати це 

слово. А вже духовенство в Галичині, особливо в XX ст. виразно 

погорджує тим словом. 

Може вплинуло на це також те, що церковнослов’янська 
Біблія не знає цього слова. В старовину по книгах Св. Письма не 
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раз можна знайти слово п о п в розумінні ієрей, але пізніше, при 
виправленнях Біблії, це слово повикидали. Може тому, що піп — 

це тільки світська народна назва священика, якої вживають тільки 
позаочі, а в очі скажуть: отче, панотче. Але на Наддніпрянській 
Україні слово п і п ніколи не було згірдливим, хоч його — скільки 
себе пам'ятаю — в очі священникові не говориться. Але попаді 
питаються: “Чи піп удома?” Правда, скоріш скажуть: “Чи 
паніматка вдома?" “Чи панотець або інакше батюшка прийшли?” й 
т. ін. 

Слово “батюшка” широко знане в Україні. Це зменшена 

форма від “батько”, повстала у нас, в Україні, а не принесена до нас 

з Московії, як дехто твердить. Але що “батюшка” міцно защепи- 

лося в Росії, воно помалу виводиться від нас; його на означення 

українського священника вільно й часто вживають усі наші 

письменники-класики. 

Цікаво, що старі українські переклади ХУІ-ХУІІ вв. вільно 

вживають слово піп. Так Крехівський Апостол 1560-их років 

переповнений цим словом: Поп Бога впшнего 560, Старший поп 25, 

Они без присеги сталися попами 562, Поповского уряду 126, 

Справуючн поповство 560 й т. ін. Цікаво, що інша рука переробила 
тут слово поп на жрець. 

Зо словом поп, піп тісно зв’язане слово папа, про яке доповню 
тут деякі дані. Див. папа. З того же грецького кореня, що і слово 
піп, воно розкинулось інакше. Див. нім. Рар$Ц старофр. рарез і ін. 

Напочатку слово папа було титулом єпископа і це тривало аж до 
кінця У-го віку. Пізніше папа стало визначати тільки патріархів, — 

так звалися всі східні патріархи. Так, іще в Синайському Патерику 
XI в. читаємо: Книгьі пальї Фаранського = ерізкорі РІіагі, л. 166. 

Тут же на л. 200 читаємо: Папі Александрськоу глаголюще і т. ін. 

В давнину на папу дуже часто казали “поп”, старослов’янське: попь 

римьскьіи. 

Цікаві звістки про слово папа подає київський Словник 

Памви Беринди 1627 р. “Папа: поп, тато, папіж, зацний отець албо 

отець отцев многнх. Називалися перше тьім именем папас всі 

духовньїй илн где весь причет церкве и Литургія по вся дни 

нсполняется а особливе патріярх Александрійскій назьівается 

папа”. 

Що "пап" було багато про це свідчить і те, що в нас, в Україні, 

віддавнини говориться “папа римський”, а не просто “папа”. 

Скажемо на Наддніпрянській Україні ніколи не почуєте “папа”, а 



тільки “папа римський”. Навіть слово “папіжь”, відоме в нас із 
пам'яток XI в., так само вживається в сполученні з “римський”; 

напр. у Остромировій Євангелії 1056 р. на л. 263 читаємо: “Святого 
Климента папежа римська”. 

Зо всього сказаного видно, що слово п і п існує в нас понад 
тисячу літ. Воно освячене найбільшою традицією, органічно 
зв’язане зо словом пап а, і вже через те не може бути якимсь 
згірдлнвим словом. Слово піп — світська народна назва 
священика ще від найдавнішої давнини, і таким воно зостається в 
народі ще й тепер. 

Але життя сильно накинуло погорду й на це слово, й його 

стали оминати, вживаючи інших: священик, отець духовний, 

панотець і т. ін. 

Пірат — морський розбійник, лат. рігаїа, гр. реігаїіз — 

отчайдух, хоробрий воїн, моряк, морський розбійник, реігаїеио — 

займаюсь морським розбоєм, реігао — намагюсь захопити. 

Пїррова перемога — сумнівна перемога, не варта ціни за неї. 

Цар епірський Пірр 319-272 рр. до Хр. був великим полководцем у 

греків і 230 р. розбив римлян до ноги. Розбив їх і наступного 279-го 
року у битві при Аускулі, але розбив занадто великою ціною. І він 
сказав: “Коли я матиму ще одну таку перемогу, то я загину”. 

Через рік римляни насправді розбили Пірра. 

Пір’я — збірне слово від перо 1. 

Пісенька — здрібніле від пісня. Див. пісня. 

Лекс. 1627.473: Піьніє, п'Ьснка. 

Післанець — арх. посол, гінець; п. роЛапіес, рос. посланец, 

посланник. Див. слати. 

Лекс. 1627.426: Курсор, лат. — посланец, скоротеча. 

Після — присл. з послі}, посли, посль виражає часові 

відношення — синонім по. З огляду на наявність в основі суч. укр. 

форми голосного -і- А. І. Соболевський відтворював форму 

посьліз і розкладав на по - сь стара основа середнього роду на і і 

частку ліз (РФВ т. 66 стор. 401). 

“И мьі того досмотрєвши... пана Фєдька єсмо в том оправили и 

посл'Ь оу єго людей оузяли єсмо осмьдесят грошей (Ступно 1444 

АЗ 1,42). 

На Зах. Укр. постійно вживають після як п. у/ес11и§: після умо- 
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ви (літ. по умові), після моїх сил (по моїх силах), після мене — по- 

моєму, після моєї думки — на мою думку, після наших поглядах 
— на наш погляд, після закону — за законом. 

Піснопіння — релігійний гімн, рос. песнопение. 

Лекс. 1627.322; П'Ьснопйніє — Сп^ваньє Богу належачає, 
сттЬваньє п-Ьсней. 

Піснетворець, піснетворець — пісняр, автору тексту пісні. В 
давнину означало і того, хто прославляв, оспівував когось. 

Слово о п. І. 11X7 р.: Рек ь Бояпь и Ходьша, Святьславля 
ігьснотворща. 44. 

Пісня — словесно-музичний твір, призначений для співу. 

Спільнослов’янське слово. Ст. сл. ггьгп, рос. петь, чс. реіі, гі. ріас: - 

сн є суфіксом. 

Слово о п. І. 1187 р.: Хотяще кому піьснь творити. ІТЬснь 

пояше. 

Піт, поту — рідина, яка виділяється підшкірними залозами. “І 

до Адама промовив Господь: у поті свойога лиця ти їстимеш хліб, 

аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий. Бо ти порох і до 

пороху вернешся (Буття 3:19). Всеслов’янське слово, ст. сл. погь. 

Виводиться з гіпететичного *рок-і, споріднене з *реки, *рекїі 

(пекти, піч). 

Вираз “в поті чола” означає “тяжким трудом”. Д. євр. 

оригінал подає Ве геаі арресЬа — в поті носа твого, бо при тяжкій 

праці піт капає з кінчика носа. Д. євр. ар — ніс, переносно — лице. 

Піфагор, -ра — видатний грецький філософ і математик, 

переніс до Греції мудрість єгипетських жреців. Жив у VI ст. до н. е. 

Лекс. 1627.445: Пифагбр — им’я філософа. 

Піхва — мн. піхви, піхов — футляр для шаблі. Давня форма 
похва. похов. Чехи мають слова росЬуа і ро£уа з тим же значенням. 

Поляки до XVII в. мали також два синоніми, але зосталось із 
значенням футляра для меча тільки слово росіпуа. Корінь слова 

шов. шову від шити. 

Лекс. 1627.411: Фикара — ножна, похвьі, пуздро. 

Добьіаши меча з похов. Тишівська Олександрія поч. XVIII в. 

99. 

Пішки — на власник ногах. Було в мене троє коней, — тепер 

хожу пішки. Б. Гр. Сл. III стор. 189. На Зах. Укр. часто піша, 
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піхотою. Ст. сл. п*Ьшь, болг. пеш, чс. ресЬу, п. реізго, з праслов. 

ресІ8Іо, яка походить з індоєнр. ресі — нога, слід; лат. рез, ресііз, 
лит. ресіа, д. інд. рабат — слід ноги. 

Спорідн. з цим словом є піхота — це військо, яке пересу¬ 

вається пішки. Від п^хь — коротка форма з індоєвр. ресі — нога. 

Піяк чи піяка, піяцтво, піячити, зах. укр. На Наддніпрянщині 
п’яниця, п’янство, п’ячити від дієсл. п’ю, п’єш. 

Діал. форма піяк близька до п. ріак, руасішо. Праслово. Інд. 

раїит — пити, лат. ЬіЬо — п’ю, роїог — п’яниця, фр. роіз80п — 

отрута. Див. пити. 

Піяти, пів, пієш, піяв, піялм — співати, звичайно про півнів. 

Піяли кури А. Майківськии, Малолітній. 137. На Наддніпрянщині 
часте: півні співали. Ще треті півні не співали. Т. Шевченко 
“Причина”. Див. пісня. , ... 

Плавати, -аю — пересуватись на поверхні воду самому або на 

човні; рос. плавать, ст. сл. плавати. Див. плисти. 

Слово о п. І. 1187 р.: Злаченньїя шеломьі по крови плаваша. 

29. 

Плай, плая — гірська стежка, слово часте на Гуцульщині, на 

Покутті і ін. місцях. З рум. ріаі — простір на узбіччі гори 

незарослий деревами, гірська стежка. Зустрічається в творах 

Федьковича. 

Плакати, плачу — лити сльози від болю, горя і т. д. Прасло¬ 

во. Первісне значення “бити” у ц. сл. ще звичайне, бо спочатку 
означало бити себе. Див. лат. ріакіі — бити. В інших індоєвр. 

мовах із г замість к; гр. р1е§е — удар, лат. р1ап§о — плачу, б’ю 
себе у груди, нім. ЇЇисйеп — проклинати. 

Слово о п. І.: Ярославна рано плачеть. 38. 

Там же: Плачется мати по уноши. 42. 

Планета - І. кулясте тіло, що обертається навколо сонця. 

Від гр. ріапуіуз — блукаючий. 2. арх. те саме, що доля від назви 

знаків зодіаку. 

Лекс. 1627.155: Планйта — тулач, зв1>зда блукаючияся. 

Там же .463: Телец — планета. 

Пласкйй, плоский — який не має заглиблень і підвищень на 

поверхні; рос. плоский, ц. сл. плоскь, нім. їїасЬ. Праслово. З нього 

площа, площизна. Див. площа. 
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Лекс. 1627.260: Тупоносьіґі — пласконосим! 

ПлисЇ, а суцільний шар якої побудь однорідної маси, скиба 

грунту. На Заході: українська молодіжна спортивна організація. 

І Ідагпітп поваги, підкрадатися. 

Пластун — у Словнику Ь. І ріпчспка т. НІ ст. 192: Кубанський 

козак, який несе сторожеву і розвідну службу і одночасно 

займається рибальством і мисливством. Суч. значення — розвід¬ 

ник, який пересувається плазом на животі. Член. огр. Пласт. 

Лекс. 1627.235: Пластовьій — мЬд, пласт міщу. 

Пластир — наклейка з лікувальними речовинами з лат. 

етріа.чігит — мазь, пластир, мім. РПа.чІег, п. ріачіег. 

Платити, плачу — давати гроші або цінності за річ або 
послугу. Платити повстало від слова “плат” — кусок матерії, 
хустка. Пор. у думах: З-під пояса шовковий платок висмикав. 

Тонкі льняні “платки” хустки ще в X віці вживалися як одиниця при 
міновій торгівлі. Перше значення “платити” було — видавати ці 

плати чи яко данину, чи в цілях обміну. 

У ХІУ-ХУ ст. плать — це грошова данина, грошовий податок: 

Мьі великий князь Швитрикгаил... дали єсмо и записали за его 

в рную службу села... зо всими платьі (луцьк 1430 Арх ЮЗР 8/ІУ, 

7-8). 

Звідси платити — сплачувати данину, виконувати грошові 

зобов’язання, але в XIV ст. наявне і сучасне значення — давати 

гроші за виконану роботу: 

А глинаромь... шисть гривень платиль єсмь глинаюмь 

клєпачь жє казаль платити. 1386-1418 Р 35. 

Платон. -на — чол. ім’я ст. сл. Платонь, гр. ріаіуч — 

широкоплечий, грубий. 

Лекс. 1627.: Платон — прострЬн, або широк. 

Ім’я відомого грецького філофоса. Жіноча форма цього 

імені: Платоніда. 

Плафон, -на — стеля з фр. ріаїопсі — з тим же значення, з 
двох слів ріаі - їопсі — плоске дно, плоске тло. 

Сл. Тимашона к. XVIII в.: Блафонь — потолок, стеля. 

Плахта — самодільна українська смугаста або клітчата 
тканина, а також чотиривугольний відрізок від неї використаний як 

незшита спідниця. 
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Лекс. 1596.7 б: Вретище — плахта. 

/Ьт' 1677 7УУ. Вєр/нєє о// щ,<. або //лах'/а. 

'Гам же .351: Плахта шкурная. 

План, у, або плям, -у ллоша для військових занять і з фр. 

ріасе — місце, площа; гр. ріаїеіа, лат. ріаіеа — вулиця, нім. Ріаіг — 

місце, площами, ріас — місце. У давній укр. мові пляц означало ще 

і ділянку земельну, місце для забудови. 

Тьіломь тьіе пляцьі до домовь церковньїхь... а поперокь до 
цмьінтара а пляцовь костелньїх'ь (Луцьк 1389 Русско-еврейский 
архив І, 26-27). 

Лекс. 1596.1:, Лекс. 1627.111: Плящ порожній. 

' Лекс. 1627.164: Позорище — пляц, где ся игрнском присмот- 

ру ют. 

Там же .317: Двор, сВнь — сіни, подворя, пляц, ганок, саля, 

притвор. 

Плачинда — печений пиріг, начинений кабаком, улюблена 
страва на півдні України, позичена від молдован. Рум. ріасіпїа — те 

саме з лат. ріасепіа. 

Плащ — зах. укр. пальто. На Сході плащ — це верхня одежа 

від дощу чи пороху з рукавами або без них. Ст. сл. плашть — 

верхня одежа, чс. ріазі, п. ріазгсг. Створено з слова плат або пласк 

— плоский з суфіксом -й-, див. рос. плащ і плащаниця. 

Лекс. 1627.209: Шата, плащ, верхнєє од'Ьньє. 

Плащаниця — старослов’янське плаштаница визначає кусок 

полотна взагалі, див. Діяння апостолів 10:11, 11:5; простирадло (Єв. 

Марка 14:51) або покривало для мертвих, саван (Матв. 27:59). 

Теперішнє церковне значення: образ на полотні мертвого Христа в 

цілий зріст. Звідси і слово плащ — загортка. Пень цих слів, 

здається, плат. 

Лекс. 1627.156: Плащениця — простирадло. 

Плебан — католицький сільський ксьондз, з лат. рІеЬз — на¬ 

род, юрба, бо служить сільському народу. Його помешкання: 

плебаиія, у православних — парафія. 

А при том бьіли добрьіе люди: пань Взяч'ь... а панг» Ласко, а 
духовньїхь бьілп: плебань Володимерскии князь Станиславь... а 
пупь Иванг Пятнпцькші (Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628). 

Цікаво, що в цій грамоті католицький священик названий і 

плебан по місці служби і князь, тобто ксьондз, по званню, а 
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православний — пуп'ь — тут є ступінь переходу голосного о в 
голосний і у закритому складі. 

Плевели — ми. що-небудь шкідливе, непотрібне, яке псує, 

засмічує, занапащає щось. Праслово. Ц. сл. плевлт», плевел'ь — 

куліль, інд. ра!а\уа$, праслов. *пелва, рос. полова, п. рІе\уу. 

Лекс. 1627.156: Плевел — кукуль. 

Племінник, племінниця — син чи дочка брата або сестри. 

Небіж, небога. Давнє племяньник'ь — соплеменник, родич, пор. 

Судебник 1497 р.: Своихт племянников и людей посьілати.” У 

ХІУ-ХУ ст. ще іі двоюрідний брат. Ось сучасне значення у грамоті 

XIV ст.: 

Нашь плємєньник бекбулаггь и хожа мєдинь оучинилсд нам 

ворога и оустали на нас (1392-1393 РФВ 170). 

Плем’я, племені — сер. роду — форма суспільної організації 

родового ладу; група споріднених народностей (відносно до давніх 
епох). У ХІУ-ХУ вв. означало 1. родина, рідня. 2. член родини. 3. 

потомство, нащадки, рід. 4. покоління. Ось приклад із значенням 
родина, рідня: 

Тогди одни пришедша вшистци и своим'ь плємєнємь оуздали 
пану вятславу со веЬми обьТтздьі того дворища (Львів, 1370 Р., 18). 

Давньо-укр. племд, плем'Ь, ст. сл. племм род. плємєнє, болг. 

племе, чс. ріете, п. ріетіе, з *р!ес1-теп- пов’язаного чередувапням 
голосних із ріосіь — плід, спрідн. з ірл. ІоіЬ — огир, жеребець, гр. 

ріусіоь — багато, лат. рІеЬіз — юрба, ріео, -еге — наповнити. О. 

Трубачов виводить це слово з індоєвр. *ре1-: породити (Вопр. 

язьїкознания №2, 1957). 

Плескати — хлюпати, бризкати водою; бити у долоні — по 

суті утворювати звуки подібні на плескіт. Звуконаслідувальне. 

Див. плись. 

Слово о п. І. 1187 р.: Вьсплескала лебединьїми крьільї. 19. 

Плече, мн. плечі — частина тулуба від шиї до руки. Прасло¬ 

во: ст.сл. плещи, п. ріесе, рос. плечи, лит. відповідник без л реіуз, 

інд. ргаїЬаіі — бути розпростерти, гр. р1аіу$ — широкий, плечистий; 

див. Платон. 

Пливати — діал. див. плавати і плисти. 

Плиг! — рухонаслідування скоку, скік! Слово стародавнє. 

Звідси: плигати, плйгання, плигнути. 
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Плисти, пливу, пливе, рідше пливтй — їхати кораблем або 
самому своїми руками пересуватися по воді. Слово всеслов’янське 
і індоєвропейське, тому сильно поширене в нашій мові: розплива¬ 

тися, перепливати, плав, уплав, плавні — трясина, поплавець при 
вудці і багато ін. Ст. сл. плоути, плову, плоутиє, плавь — 

корабель. Пор. лит. ріаиіі — мити, гр. ріео — пливу човном, лат. 

ріиіі — дощить, інд. ріаи^аіі — пливе, нім. їііеззеп — текти, п. 

ріупдс, рїу\уас — плисти. Див. і плавати. 

Плись! плюсь! — звуконаслідування плеску, коли щось падає 

у воду. Звідси плюскати, плюснути, плюск, плескати, плескіт. З 

прамови. 

Пліт, плоту — 1. огорожа, плетена з хворосту. 2. скріплені 

колоди для сплаву або переплау на воді. У давній мові слово плоть 

означало: 1. огорожу навколо оброблюваної землі. 2. невід. 3. 

греблю, загату. Ось у значенні 1. приклади: 

Кто у чюжемь имєньи плотьі собіь городить (XV ст. ВС 6 зв.). 

Лекс. 1627.157: Плот, горожа. 

Корінь: плести. 

Плітка — видумка, неправдива видумана звістка, сплітка. Хто 
пускає ці видумки — пліткар, -ря. Корінь: плести, плету нісенітниці. 

Лекс. 1627.19: пліотка .296: хитлянство, плетки. 

Плоть, -і — тіло людини на противагу до душі, рос. плоть, 

воплотить — втілювати, ц. сл. пльть, вплштение про Ісуса 
Христа, праслово: п. ріес — рід, орїсепіе — втілення (Христа); лит. 

ріиіа — шкурка хліба, словен. роіі — шкіра, колір шкіри, серб, пут 

— тіло, м’ясо, болг. штьт. 

Лекс. 1627.157: Плоть — тЬло. 

Співвідношення цих значень стає зрозумілим у світлі біблійної 

семантики: плоть людська Ьазаг із — це людина пор. Йов. 12:10. 

Що в нього в руці душа всього живого й дух кожного людського 

тіла? Азег Ьеіасіо пеіез кої сЬаі уеЬазаг кої із. 

“Плоть і кров” Ьазаг уесіат дуже частий вираз у біблійній 

мові, визначає: вся людина, людина тоді як слово Ьазаг — це м’ясо, 

тіло, єство. 

Плохйй — тихий, лагідний а рос. плохбй — поганий. Така 

розбіжність пояснюється семантикою слова. Болг. плаша — це 

лякати, чс. рІасЬу, п. ріосЬу — лякливий, легкважний, ц. сл. плахт 

— страх. 
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Отже “плохий” споріднений з “полохливим” а зі страху буває і 

лагідність, але і необдумані, злі вчинки, породжені також страхом. 

Площа, -і — яка-небудь ділянка землі природно обмежована 

або спеціально виділена з якою метою, здрібніле — площадка від 

слова плоский, плаский. Пор. рос.: староукр. площадь, ц. сл. 

плоштадь від *р1о$кес1 — плаский. 

Лекс. 1596.24: Площадка — заулок. 

Лекс. 1627.234: Стбгна— площадь, улица. 

Плуг — сільське господарське знаряддя з широким метале¬ 

вим лемешем, яке заміняло давніше дерев’яне рало. Слово плуг 
відоме всім слов’янським народам, отже воно ще праслов’янського 
походження» Це дуже стара позичка в германської, пор. давньо- 

герм. рГІио^. До слов’ян слово прийшло разом із оруддям плужитн 
землю. Взагалі слов’янські мови знають багато надзвичайно 
старих позичок із германської мови, і все то слова першої нашої 
матеріальної культури, напр. колодязь, князь, хижа і т. ін. 

У XV ст. слово це означало ще і міру землі, що дорівнювало 

розміру ділянки виораної за день одним плугом. 

Лекс. 1627.205: Рало — орач, плуг. 

Плутати — 1, безладно перевивати, переплітати щось. 2. 

помилятися, збиватися. З слова путо — мотузок, яким перев’язу¬ 

ють ноги коней під час пасіння. 

Слово о п. І. 1187 р.: А віз соколца опутаєвь. 43. 

Серб, путити — працювати надбайливо, чс. роиіаіі — накла¬ 

дати пута, п. рс'іас — те саме. Праслов. *роіаіі виведено з *роіо. 

Плюгавий — який викликає зневагу, огиду, миршавий, п. 

р]и£а\уу — плювагий, р1и§а8і\Уо, р1и§а\У0$с — нечисть, бридота, 

р1и§а\уіес — мерзотник; споріднено з блювати: п. ріис — сплюнути. 

Праслово, ц. сл. плутм — плювати, рос. плюнуть, лит. 8ріаиіі, гр. 

р(>{). НІМ. 8рЄ1ЄП. 

Лекс. 1596.4 6: Ьляденіє — плюгавоє мовленьє. 

Лекс. 1627.354: Асія — плюгавая. 

Таке дивне визначення Азії пояснюється другісним значенням 
слова “плюгавий”, яке могло появитись під впливом інших мов, 

напр. чс. рИЬаІі — волочити, валяти у болоті, словац. рІЬауу — 

брудний. У XVII ст. вважали, що слово Азія, вони його вимовляли 

по-грецькому Асія, походить від грецького а8ІЗ — мул, отже 

болото, брудна країна, тобто плюгава. Див. у третьому тому цього 
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словника статтю “Мул” і назва Азія, стор. 143. 

Плюгавість — властивість за значенням плюгавий. П. 

р1и£а\УО$с. 

Лекс. 1596.29: Скверна — нечистость, плюгавость, Скверний 

— нечистий, плюгавьій, покаляний. 

Плюндрувати, плюндрування і пліндрувати, пліндрування — 

грабувати, руйнувати, пустошити; п. р1опбго\уас з нім. ріипсіегп. 
Лекс. 1596.24: Пл^наю — в полон беру, плюндрую. 

Лекс. 1627.157: ШгЬняю, плюндрую. 

Спочатку у нім. мові слово це стосувалось праві, які виплива¬ 

ють з обставин війни, тому давні укр. словники асоціювали це слово 
з полоном, фактично в нім. мові слово однак плюндер спочатку 
означало рід одягу, далі всяку погану річ, нечесну дію. На таку 
семантику могла штовхнути давні словники і форм слова у 
польській мові, де несподівано замість німецького іі появляється о, 

тобто той самий голосний, що і в слові полон. 

Плигнути — одноразове від плювати — викидати з рота 

слюну. Загальнослов’янське. Див. плюгавий, ц. сл. пльвати, плюу 

(у носове), плинсти — плювати, чс. ріііі, рііуаіі, п. ріне, рідіє, 

праслов. *р]иіі, *ріию, ріеуаіі, спорідн. з лит. зріаші — плювати, 

лат. зрио, зриеге, гот. зреі\уап — плюєш, д. інд. зіЬіуаи — плює. Це 

зробити — раз плюнути означає дуже легка справа. 

Плюралізм — філософська наука, що в основі світу лежать 

багато самостійних духовних цінностей. Протилежне — монізм; 

вимога допустити до вияву більше число протилежних політичних 

позицій. Від лат. ріигаїіз — множиний. 

Плюск, плюскіт — звуконаслідувальне. Шум від дощу. Ц. 

сл. плюски, рос. плеск, п. ріизк — плюск, словен. рЦизкаП — 

бризкати. 

Лекс. 1627.309: Плюск, плюскота от дожджу. 

Плюсква — блощиця, клоп, полонізм у давній мові. 
Лекс. 1627.425: Коріс — плюсква. 

Плющ — дим. блющ. 

Плям! плямк! — звуконасл. чавкання ротом. Звідси плям¬ 

кати. Стародавнє слово. 

Пляц — див. плац. 
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Лекс. 1627.233: Стадіон — завод, пляц до заводу або до 
гонитви. 

Пляцок — зах. укр. з п. ріасек, на Сході — корж, пиріг, 

перепичка, паляниця. 

Лекс. 1627.470: Хамоньї — пляцки. 

Це пиріг названий на згадку про біблійного Хамона з старо¬ 

завітної книги Есфіри. Євреї їдять його на свято пурім. 

Лекс. 1627.473: Ог — пляцок або колач. 

Пляшка — скляна посудина для рідин, яке маю вузьку 

довгасту шийку. З нім. Р1а$сЬе, утвореного з дієсл. ЛесЬіеп — 

плести, бо спочатку пляшки були плетені з лика і обмазувалися 

глиною. Звідси п. Лазга, зах. укр. фляшка. Слово відоме і в 
романських мовах: фр. Ласоп, італ. Лазсопе. 

Лекс. 1627.303: фаска — фляша. 

Там же .341: Амфора, фляша, конва. 

Там же .427: Боклажок, пляшка. 

По — прийменник, вказує на місце вздовж якого відбувається 
дія. Інші значення: згідно з чим, після чого. Вживається з 
місцевим, а в давнину вживалося з давальним відмінком. 

Слово о п. І. 1187 р.: По бьілинам сего времени. Скаче по 
древу. 

Там же: Грозьі твоя по землями текуть. ЗО. 

У давній мові сфера вживання цього прийменника була ще 

ширшою, ніж в сучасній, то тепер його значень замінено безприй¬ 

менниковими конструкціями з орудним відмінком. Давніше по 

виражало і причинові відношення — сучасне через що, з чого або 
просторові із значенням — до. 

А се я король Казимирь даль єсмь землю рольную по Куцєву 

ниву (Казимир після 1349 Р. 3). 

А вед же мьі по долі'у листу господарского ть паномь Карпомь 

чьіньїтьі грани поехальї (Новоселиця 1430 ГВКЛ 7). 

Лекс. 1627.158: По — предлоза, ведлуг, яко: по мит за мною, 

водлуг мене. 

По улицахь лежали. Катих. 1645 р. 78 б. 

Тут же помітно вживання місцевого відмінку. 

По вказує на характеристику особи, предмета і т. ін. через їх 
стосунок до іншої особи, предмета і т. ін. “Добрий козак; по 
батькові пішов” П. Куліш Вибране 1969,69. 
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Але вираз по-батькові має і інше самостійне значення будучи 
синонімом до слова патронім. На Україні це третє ім’я людини 
поруч із особистим ім’ям і прізвищем. Дехто вважає звертання по- 

батькові яке донедавна не було прийнятим на Західній Україні 
впливом російської мови. Це не так. Патроніми вживались і в добу 

Київської Русі, навіть у західному Галицько-Волинському князів¬ 

стві, відомий наприклад князь Данило Романович. Вище під гасло 

“печера” ми навели приклад з Києва з XV ст. — се аз Андрей 

Владимирович. Польський вплив витіснив особливо на Зах. Укр. 

звертання по-батькові, але і тут у народній мові воно трималось 

постійно, хоча у своєрідній формі — патронім без імені як форма 

ввічливості, вираження поваги до старшої особи. З власного 
досвіду можу сказати, що коли у 1991 р. я була на Тернопільщині 
дуже багато осіб називали мою діверку Валентину Кузьмінічну 
Коцюк просто Кузьмінічна. Це зустрічається, до речі, і в Болгарії, 
де заміжніх жінок часто називають по їх батькові. М.Л.К. 

Поб иття — від дієсл. побити означає убивство багатьох, 
вибиття всіх або багатьох, перемогу над багатьма, робиття. Корінь 
бити, ст. сл. бити, болг. бия — б’ю, п. Ьіс, давньонім. ЬіЬаІ — 

сокира, вірм. Ьіг — палка, гр. ЇПго$ — стовбур дерева, колода, ірл. 

Ьепіт — ріжу, б’ю. Праслово. 

Лекс. 1596.29: Струт — збуреньє, міюта албо люду побитьє. 

Там же .32 б: Обложеніє — покритьє, побитьє. 

Як видно у даній мові слово побиття означало і облогу. 

Побїда — арх. перемога, ст. сл. побіьда, побудити, побіьждати. 

У сучасній мові вживається у назві ікони Георгій Побідоносець, як 

прикметник — побідоносний, як патетичний вираз у поезії. Проте 

дуже цікаво, що деякі форми цього слова виражають не перемогу, 

а бідність: побідний — розм. це бідолашний, побіденник — то 

бідолаха. Ці факти сучасної укр. мови підтверджують думку 

мовознавців, що побіда у давній мові означало і поразку і що 

взагалі слово побіда і біда — споріднені. Це твердить і Ал Брюхнер 

($іо\упік еіуто1о§іс2пу ро1$кіе§о) і М. Фасмер (Зтимологичес- 

кий словарь русского язьїка 2-ое изд. Москва, 1986 т. III ст. 293). 

Аналізуючи етимологію п. слова Ь і асі а (ст. 24) А. Брюкнер 
співвідносить його з гот. Ьаіфап — змусити, гр. рейЬо — намовляю. 

Але поб'Ьда безперечно слово праслов’янське. 

Слово о п. І. 1187 р.: Кликомь плт>кьі поб'Ьждають. 27. 

Там же: Дот» зонеть на побТ>ду. 32. 
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Там же: Ногатій прмходжаху сь поб'Ьдами. 

Побір, -бору, побор, -ру ~ арх. чинш, данина, що береться за 
призначення. Побірці — ті, що збирають побір. Дин. брати, 
забороло. Слово брати означало первісно “носити” як і лат. і гр. 
ґего, але через префіксовану форму збирати слов споріднене із 
поняття згромадження. Див. збирання. З дієсл. Ьгас — брати 
походить і польське слово роЬбг, як і роЬогои/у, роЬогса під 
впливом яких і вживалось у давній укр. мові слово побор як і 
побірець. 

А се я княз Лєвгь дал єсмьі йма оу пєрємьіско'Ь волость село 
добаневичь... со оусЬми поборьі (1446-46 Р 147). 

Лекс. 1627.49: Дань — чинш, побер, заплата чиншованя. 

Побожний — віруючий, церковний, шанобливий. Див. Бог. 

Лекс. 1627.пер. Муж в Церкви побожньїй. 

Там же .316: Набожний, побожний. 

Побожне жити. Катих. 1645 р. 1. 
Животь побожньїй. Там же .68. 

Побожність — абстактний іменник до побожний. 
Лекс. 1627.182: Побожность, святобливость. 

Побратим — названий брат. У давнину був дуже поширений 
звичай обирати собі брата чи сестру — вони ставали побратимом чи 
посестрою. Був окремий “Чим Братотворенія”: побратими чи 
посестри складали присягу в церкві на вічну дружбу й допомогу. 
Цей Чин Бр. видрукуваний у Требнику Митр. Петра Могили 1646 р. 
Укр. “побратати” — взяти побратима. 

Побудка — 1. спонука. 2. бажання, п. роЬибка, рос. побуж- 

дение. Див. будити і збудити. 

Лекс. 1627.161: Подвиженіє — побудка. 

Повага — почуття шани, прихильне ставлення до когось, 
префікс по - вага. Походить з нім. \Уа&е — прилад для змірення 
тягару. Див. вага. В нім. мові з цього кореня походить дієслово 
\уга£еп — мати відвагу і дієсл. егма^еп — зважити. Але дивовижне 
розгалуження цього корення відбулося на слов’янському, в першій 
мірі польському грунті. Звідти прийшло в укр. мову і слово 
ро\\;а£а. 

Лекс. 1627.159: Повага. 
Там же .261: Тягость, повага, помпа. 
Тоє Имя такои єст поваги. Катих. 1645 р. 15. 
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Поважний — вдумливий, значний, серйозний сповнений 
гідності; п. рочуагпу. 

Лекс. 1627.452: Север — поважний. 

Автор має на увазі не північ, а ім’я лат. походження 8єуєг 

прізвище римського імператора Септимія Севера, Лат. $єуєшз — 

строгий, серйозний, тверезий. 

Поважність — гідність, величність, серйозність. Абстр. ім. від 

прикм. поважний. 

Лекс. 1627.317: Достоинство — поважность, повага. 

Там же .423: Кирос — поважность албо власност. 

Повеліти — арх. літ. наказати, звеліти. Див. веліти. 

Грамота в. к. Мстислава 1130 р. Повел'Ьлг єсмь сьіну своєму. 

Повернутися — приходити самому назад. Див. вертати, 

вертаюся. Повернутися, вернутися в давньоєвр. мові часто 

визначає “знову”, і старослов’янський переклад звичайно розв’язує 

цей гебраїзм через слов’янський “паки” хоч і не докладно. Напр. 

Єр. 34:28: Вернися ($иЬ) візьми — цебто знов відьми ц. сл. паки 
возми. Єр. 34:11: І верулися (уа^азцуц) потому й вернули тих 
рабів, цебто. Але потому вони знову вернули тих рабів ц. сл. И 
обратишася по сихь и удержаша паки раби. Повторення закону 
30:3: 1 верне (уехау) і позбирає тебе, цебто: І знову позбирає тебе, ц. 

сл. И паки собереть тя. Мал. 1:4: І вернемося (уепаяиу) і збудуєм 
руїни = І знову збудуєм руїни, ц. сл. И обратимся и возсозиждемь 
опустившая. 

Повзати — пересуватись по поверхні всім тілом. В інш. слов. 

мовах і в дав. укр. з л рос. ползать ц. сл. пл'Ьзеть — повзає, ст. сл. 

пл'Ьзати, пл'Ьжу (з носовим у) плт>зати, п. іагіс і Іегс, болт, плезя, 

пьлзя — повзу, серб, пузити, чс. рігпоші. Праслово. Латв. Іегаї: — 

спуститись з гори на санях, прусський Іігі — повзе. А. Брюкнер 

(8іо\Упік еіуто1о§іс2пу) припускає споріднення з гр. 1асйу$ — 

низький і давньонім. Іа§е — плаский. 

Слово о п. І. 1187 р.: Полозие ползаша. 43. * 

Лекс. 1627.157: Ползаю, ползу, ползет. 

Повинен — зобов'язаний, п. ро\УІпіеп від основи “вина”. 

Праслово, ц. сл. вина, повиньн, виновьн. Див. винен. 

Повинние мьі Господа просити. Катих. 1645 р. 42. 

В^ру повйнень вьізнати. Там же .46. 
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Мьі такоже иже повини єсмьі єго воли пристати и заоуждьіи 
вири послоушни бьіти обицоуємь. Львів, 1436. 

Повиннисмьі Господа просити. Катих. 1645 р. 42. 

В'Ьру повинень визнати. Там же .46. 

Повйтий — огортаний, покритий, обплетений; основа — вити. 

Праслово, п. роу/іас — повити дитину, паи/іас — повити нитки, ц. сл. 

вити, лит. VV у (і, и/уіиу/аі — клубок ниток, гр. ііу* — обвід кола, лат. 

уісгс — плести. Див. митися, зминати, злиток. 

Повідати — сказати. Перше значення: давати знати, дати до 
відома. Праслово. Ц. сл. повідати — говорити, гр. оісіа — знаю, 

гот. и/аіі, \уішт, інд. \уес1а — наука, авест. \уаесіа. Див. відповідь. 

Слово о п. 1. 1187 р.: Кровавьія зори св-Ьт повЬдают. 

Пришель пєрєд нас князь Василєй из братомт своимь а 

повєдали намь штож оумовили межи собою (Луцьк, 1463 А5 1,55). 

Повільний — від “воля”, перше значення — те, що робиться з 

своєї волі, вільно, свобідно. Таке значення ще часте в нашій мові, 

напр. у Метлинського: Ти ж мій повільненький світу! Або: Шапка 

повільна — широка, простора. Пізніш виробилося нове значення: 

не скорий, не швидкий, тихий, загайний, забарвливий. Див. вільний, 

невільник. 

Повість — літературний твір, проміжний між оповіданням і 

романом. У давній мові — розповідь, від дієслова повідати, 

повісти, ст. сл. повєдати, повести. Рос. повесть, п. роміезс. Див. 

відповідь, вістник, повідати. 

Слово о п. І. 1187 р.: Почнем повість сію. 

Лекс. 1627.160: Повість — сказаніє, історія. 

Повіт — адміністративна одиниця, яка охоплює кілька 
місцевостей, п. рочуіаі, слово зустрічається тільки у поляків, чехів 
і українців. А. Брюкнер (5іо\\'пік еіуто1о§іс2пу ]$г. ро1$кіе£о) 

порівнює його із словом віче, давньорос. вече, ц. сл. в’Ьште з дієсл. 

віьтати — мовити. 

Я ІІетрь Боговитинович сознаваю... иж дал семи Тоурьюю оу 

Крємєнецькомь повите (Боковичі, 1496 А5 І 244). 

Лекс. 1596.18 6: М^сто в пов'Ьтіь. 

Лекс. 1627.178: Граница, краина, пов'Ьт. 

Там же .235: Страна — повіьт, сторона, крайна. 

Там же .464: Тритопархія — три повзти. 

Повітря — з найдавнішого часу визначало попутний вітер, 

цебто по-вітріє, воздух. Напр. Слова Григорія XI в: Донт»деже 
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пов'Втріємь пловеши, оубоися потоплення. Учительна Євангелія 

1619 р.: Яко дьімь на шжЬтру триваючій. 4. В старовину вірили, 

що різні хвороби приносить вітер тим то на Літургії в великій 

єктенії молимось “о благорастворенії воздухов” а тому рано 
“повітря” яко рухливий воздух, по-вітря стало означати мор, 

помірок, епідемію. В Словнику П. Беринди 1627 р. читаємо: 

Смертоносіє-— мор, повітря, і Гибель — морт, пов-Ьтрьє. В 
теперішній час у літературній мові “повітря” — то воздух, але в 
мові народній “повітря” часто визначає ще іі епідемію, мор, взагалі 
— заражений воздух; а звичайний воздух так і зветься: “воздух”. 

В мові літературній стародавні “воздух, воздушний” уже майже 
зовсім заступлені словами “повітря, повітряний”. “Повітря” у 
розумінні “воздуха” вже знає і Лексис Л. Зизанія “На воздух — на 

повітря” а в Словнику Памви Беринди 1627 р. читаємо: Аирь — 

вйтр, вт>здух, повіугріє. Див. вітер, воздух. 

Гїовмйрати — умирати про всіх або багатьох. Див. смерть. 

За тую Віьру Мученици поумирали. Катих. 1645 р. 31 б. 

Поводир, -иря — 1. той хто водить кого-небудь, переважно 

сліпого. 2. керівник, вожак, від дієслова поводити. Див. вождь, 

переводити. 

Лекс. 1627.212: Руководитель — поводьір, проводник. 

Поворозка — мотузка, тонка вірьовка, п. ро\Уго2, з спільно- 

слов. верзти — зв’язати, ц. сл. поврза — зав’яже, отврза — 

розв’яже, арх. отверзати уста. 

Лекс. 1596.22 б: Узьі — ланцухй, поворозьє. 

Лекс. 1627.156: Сило, поворозок, ланцух. 

Повставати, повстати — 1. підніматись на боротьбу, піднімати 
повстання. 2. чинити опір. 3. з'являтися, виникати; ст. сл. в'ьстати 
від ввзстати. Див. встати, стати. 

Лекс. 1627.30: Возникаю — повстаю, указуюся, виникаю. 

Повстання — масовий збройний виступ. Рос. восстание, п. 

рои/зіапіе від дієсл. встати, ст. сл. ввзстати. Див. встати, переста- 

вання,стати. 

Лекс. 1627.316: Востаніє — повстаньє. 

Повсюди, повсюду — прислів. — скрізь. Належить до 

відзайменникових прислівників, які мають дуже давнє походження. 

Складається з прийменника по - займ. все - суфікс уду уд-ь (з 
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*осІи). Вже у староруській мові був відомий прислівник вьсюду — 

звідусіль, проте в бігом часу прислівники ускладнювались і змінили 

частково своє значення. 

Поганий, погано, поганець — і ін. походять від лат. ра£и$ — 

село, ра§апи5 — селянин, але вже віддавна пишуть поганий, бо 
чуже а часто передаємо через о: ст. сл. поганьїй. Тому, що 
християнство ширилося напочатку головно в містах, а села довго 
були нехрещені, то слово ра£апи$ — поганий стало визначати 
неохрещеного, нехриста. І нарешті, через погордливе ставлення по 
відношенню до похрещених поганів повстало дальше значення: 

злий, недобрий. Костянтин Порфірородженнй твердить у половині 
Х-го віку, шо слов'ян похрещених звуть ра^апок і певне це так було, 

бо вже найперші слов’янські пам’ятки Х-ХІ віку широко знають це 
слово головно в значенні певиховапий, грубий. У XII ст. поганий — 

половецький, неохрощений. 

Слово о п. І. 1187 р.: Наводити поганьїя на Землю Русскую. 

Там же: На поганьїя погьібе. Поганий приходжаху на Землю 

Русскую. 19. 

Там же: Нечестно кровь поганую пролиясте. 26. 

Там же: Тамо лежат поганьїя головьі половецкьія. 

Там же: Поганьїй половчине. 

Лекс. 1627.312: Язьік — народ поганській. Язьічник - 

поганець. 

Погасити, погашу, погашати — припинити горіння, від гасити. 

Праслово. Ц. сл. гасити, гашу (з носовим о), болг. гася, серб, 

гасим, чс. Ьазіїі, п. £а$іс. Споріднено з лит. £Є$Ш — гаснути, гр. 

$Ьеяаі погасити і а$Ье5іо$ — погашений звідси слово азбест, 

тохарське ка$ — погаснути, пройти. Див. гасити, гаснути. 

Слово о п. І. 1187 р.: Оба багряна стльпа погасоста. 25. 

Фалко познал иже свєчи погасил (XV ст. ВС 27). 

ІІппїбати, погинути вмерти, пропасти. Див. гинути. 

('лови он. І. І І К7 р.: І Іоі ііилеіі. жпзпь. 

Погйбель — І. Передчасна, насильницька смерть. 2. руйну¬ 

вання. занепад, знищення чогось. У давній мові погибель имати 

означало перебувати під загрозою смерті. 
Мьі... радили єсмьі... о оутисненіє и погибели зємли нашей що 

ж еь оусих сторон имаєм (Васлуй, 1456 ЗСФ). 

Однак, слово це має ще і інше арх. значення, старе згиб 

звідти і вираз “зігнувся в три погибелі” — в три згиби. 
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Поглинати, поглинати — вбирати в себе, звуконасл., рос. 

поглотать, глотка, давньоукр. глитати, болг. гьлтам, серб, гутати, 

чс. Ьіцді, п. сЬІопас, кііас; спорідн. з лат. £Іііїіо, - ііге — поглинати. 

Погляд, -у — 1. скерованість зору. 2. думка про щось. “На 

перший погляд” — відразу, фр. аи ргетіег азресі. 
Слово погляд має як компоненти по - глядіти, тобто дивитися. 

Див. глядіти. 

Погода — стан атмосфери в даному місці, в даний час. Від по 
і годити. Дієслово годити має кілька значень у слов. мовах, які всі 
походять з ст. сл. годити — лагодити, догоджати, див. годити. 

Таку етимологію подає понаймні Ал. Брюкнер (51о\Упік еіутоіо- 

щс/пу і ех. роЬкіе£о стор. 148). Проте ми схильні вивести це слово 
скорше з іменника година, який в даній мові означає час взагалі. 
Див. і приклад з народної мови, який подається під гаслом година у 
1-му томі цього словника ст. 283: Стояла хороша година бо з 
дієслова годити тяжко вивести значення слова погода. М.Л.К. 

Лекс. 1596.7 6: Ведро — погода. 

Лекс. 1627.313: Ясность — погода. 

Погбрджувати — вважати негідним пошани. Від прикм. 

гордий. П. §агбгіс — зневажати. Загальнослов. Див. гординя. 

Лекс. 1627.281: Вьф'Ькаюся —* погорджаю. 

Погріб, погребу — зах. укр. — літ. похорон, хоч в Остріж. 

Біблії 1581 р. єсть погрєбь зам. погрєбєниє. На Сході погріб, -греба 

— це льох. У мові ХІУ-ХУ ст. похребь — це місце поховання, 

могила. 

Погрїбати — арх. суч. погребати — поховати. Гріб, гробу — 

могила. Ст. сл. гробь — домовина, те саме і рос. гроб. Нім. ОгаЬ 
— це могила, проте це не запозичення з нім. мови і слов. праслово. 

Див. і. словен. £геЬяб — копати. $кораіі £гоЬ — викопати могилу. 

Лекс. 1627.450: Савл — погребеньш. 

Етимологія у Берпнди неточна. Саул ім’я бібл. царя означає 
не похований, а “гой якого просять” від дієслова шоел — питає. 

Подарунок — рос. подарок, п. робагипек, корінь да- з якого і 
дієслово давати, дати. У слові дар, -р є суфікс. Дар, подарунок — 

це то що дається комусь як знак доброї волі або щоб когось 
прихилити на свій бік. Див. дати, данина. Дати — праслово. 

Лекс. 1596.10 6: Дар — подарок. 

Подвиг — героїчний вчинок здійснений у тяжких умовах. 
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Рос. подвиг ч дієсл. подннгнутпся, подвизатися — рухатись, 

пою вати; див. двигатись. 

Лекс. 1596.24 Б: Подвиг — битва, чуйноє стараньє. 

Лекс. 1627Л61: Подвиг — страданіє, бой, битва, гонитва, 

стараньє, труженьє. 

Подвижник — 1. аскет. 2. самовідданий трудівник. 

Богомислець — екитникь, подвижника», обучителникі), 

стадалець Синонима 8. 

Подібний — схожий, рос. подобньїй, ц. сл. подобьн. Подобиз- 

на — копія. Праслово. Лит. баЬа — характер, гот. §асіаЬип — 

підходити, §ас1оІ5 — відповідний. 

Подлий — див. підлий. 

Лекс. 1627.324: См'Бренность — подлость, таньость. 

Подлинник, -ка — опис, як правдиво (“подлинно”) малювати 
того чи іншого святого. Слово подлинник протилежне до слова 
копія збережено в рос. мові, в укр. — оригінал. 

Подобатися — знайти приємність у кому чи чомусь, п. 
робоЬас $іе, ц. сл. уподобич, сподобичь — ц. сл. подоба означає 
оздоба, подобаєть сЬ — зручно, годиться. Цс значення частково 
збережене у давній літературі: 

Лекс. 1627.264: Догоджую, подобаюся. 

Проте в Катехизмі 1645 р. наявне і сучасне значення слова: 

Без Віфьі неподобная єст реч подобатися Богу. Катих. 1645 р. 1 б. 

На Галичині — подобати — це значить бути подібним. 

Подовгу завжди довго, щораз довго. Папр. Подовгу в 

цариці гостювали. Вол. 422. Див. довгий. 

Подолати — перемогти, бути сильнішим, від загальнослов. 

слова доля — участь, чс. ибоїап, /хіоіаг, п. робоіас, рос. одолеть. 

Лекс. 1596.32 6: Одол^ніє — звитязтво. 

Подолок, поділок — нижній край сукні, спідниці, пальто, від 

слова діл. Див. долина. 

Лекс. 1627.295: Ометьі — подолки або подблокшатьі албо 

отребьі. 

Подорожник — придорожний бур’ян з прикореневими 
листями, лікарська рослина від слова дорога з первісного *сіог£а, ц. 

сл. подраг. 
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Лскс. 1596.30 6: Подорожник, язьічок, бабка. 

Лекс. 1627.445: Пікріда — подорожник. . 

Фр. рісгісіе — назва подорожника. 

Подорожнйй — 1. який перебуває в дорозі, подорожує. 2. 

пов’язаний з подоріжжю, поїздкою; п. росіогогпік. 

Лекс. 1627.198: Путник — пдорожньїй чловіж. 

Подруг — друг, подруга, подругувати, подружка, подружжя і 

т. ін., давні подружіє, подружнє — супруга. “Дружина” — супруга 

з к. XVIII ст. Трубачев III. Лексикон 1627 р. ст. 58: Дружиня — 

товаришка. У сучасній мові слово “подруг” вживається тільки як 

діалектизм у значенні чоловік по відношенню до жінки, або жінка 

по відношенню до чоловіка. Див. друг, дружина. 

Лекс. 1627.163: Подруг — товариш. 

Подруга життя — жінка, дружина. 

Подушка — див. перина. О. Підгородецький із Борислава 
прислав нам цікаву замітку, в якій доводить ніби слово “подушка” 

— наіізвичайнісінький полонізм і його слід би замінити на лемків¬ 

ську форму “підушка”, бо слово повстало з “з під ушка”. З Ваши¬ 

ми думками не погоджуюсь. По-перше, слово подушка не полонізм 
— маємо ж і чеське роїІиЗка. В старовину казали втзглавиіє 
по зосталось і тепер у мові болгарській, але і подушка старе слово, 

його знає вже Лист єп. Симона до інока Полікарпа з 1226 р. в 
Патерику Печерськім, див. Срезневского “Матеріальї” II 1048; а в 

XVI ст. це вже звичайне слово у східних слов’ян. Відомий Словник 
П. Беринди, Київ 1627 ц. сл. вьзглавіє перекладає: вєзгловьє албо 
подушка форма це старопольське \уе/£кпуіе. “Месія” Галятов- 

ського, Київ, 1669 р. л. 135: подушкою задушили. По-друге, 

походження слова неясне. Звичайно його пояснюють як под-уш-ка. 

напр. Преображенський II 87 пор. фр. огеіііег, але проти цього 

можна заперечити: 1. хіба подушку підкладають конче під ухо? 

Правильніше було стародавнє вьзглавиє. 2. коли б це слово справді 

повстало як “под-ушка”, то воно обов’язково перейшло б на 

“підушка” по всіх українських говорах, що знають о і пор. 

підупадати, підучити і т. ін., а тим часом цього не сталося. Ось 

тому я такої думки, що тут ми маємо по-душ-ка: по- приставка а 
корінь дух. Такий власне слововід дає Ал. Брюкнер (51о\Упік 
еіуто1о£Іс2пу ро1$кіе§о, 1927 ст. 102) і подає старе польське 
(ІисЬпа — перина, пухова нічна шапочка. 
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Поема — жанр віршованого оповідного твору. Ж. р. з лат. 

роета, з гр. роіута. В 3. У. поемат з п. роегпаї. В англ. роет — 

вірш. 

Поет — з гр. роіеіез або роііііз — творець. Слово “творець” 

замість поет було в слов’янській літературі довго. Напр. “Григорій, 

творець Канонів” тут це за гр. роіеіея Капоп. У Григорія Амартола: 

“Ь'Ьаху философи и творци роіеіаі... Аще оставити творца, яко 
складословца”. У “Слові” 1187 р. є термін піьснотворец, гр. 

осіороіоя. 

Лекс. 1627.445: Поета — твбрец. 

Поєдйнок — бій між двома суперниками, дуель, двобій; п. 

ро^ес1упек — двобій. Див. дуель. 

Лекс. 1627.14: Борбище — тризнище, м-Ьстце где бьівают 

ПОЄДИНКИ. 

Поєднання — у суч. мові виводиться з дієсл. поєднуватися — 

згуртовуватися. У давній мові запозич, з п. ро^есіпапіе з дієсл. 

роіесіпас $і$ — примиритися. 

Лекс. 1596.17 6: Помиреньє, поиднаньє. 

Пожаданий — рідко, те саме що бажаний, сподіваний; п. 

рогцсіапу; див. жаданий, жажда. 

Лекс. 1627.64: Желаємьій — любимьій, пожаданний, милий. 

Пожадання — рідко — вимога, бажання; староп. рохдсіапіе. 

Мьі князь дмитрии ОЛҐТфДОНИЧ чинимь знаменит иже имеюче 
чисто мьісли милосердне и пожадание в велико королеви володис- 

лаву тому истому королеви слюбуємь держати цЬлую правду 
(Молодечно 1388 Р 43). 

Лекс. 1596.7: Вожделеніє — пожаданьє. Вождел'Ью — 

пожадаю. 

Вожделенньїй — пожаданньїй. 

Лекс. 1627.323: Желаніє, пожаданьє, туга. 

Пожадливість — 1. охота, сильне бажання. 2. корисливість, 

пристрасть до наживи; п. ройцсіїі^озс. 

Лекс. 1596.12 6: Желаніє, пожадлйвость, хоть. 

Лекс. 1627.172: Похоть — пожадлйвость. 

Поживати — 1. жити. 2. вживати. 3. споживати. Від дієсл. 

жити. Див. жити, життя, заживати. 

Лекс. 1596.16: Комкаю — заживаю. 



Кто поживаєгь Т'Ьла Моєго... Катих. 1645 р. 48 б. 

Пожиток — 1. користь. 2. майно. 3. діал. достатки, п. 
рогуїек. 

Лекс. 1627.164: Полза — пожиток . 165: Маю пожиток. 

Там же .273: УогЬваю — вепомагаю, пожиток чиню и маю. 

УспЬшньїй — пожиток чинячій. 

Там же .452: До пожитку належачій. 

Члои'Ьк’ь свіьцкій добр'ь церковньїхь жадньїм ь способом'ь на 
свой пожиток'ь оборочати не маєть. Катих. 1645 р. 42 б. 

Пожиточньїй — розм. 1. корисний. 2. поживний, п. рогуїесг- 

пу. 

Лекс. 1627.441: Онйсім, ел. — пожиточний, полезен. 

Онісіфбр, ел. — пожйток приносячій. 

Позавчора — день перед вчора, дав. оноді. Див. вечеряти. 

Позаторік — постало з “по за той рік” — поза минулий (той) 

рік. Див. рік. 

Позбавляти, позбавити — забирати щось у когось, звільняти, 

зменшити, урізати; п. рогЬаууіс — споріднене з словом бавити, а 

також забава, забавний. Розвиток цієї сім’ї слів дуже складний, 

оскільки від первісного значення труднощів, перешкоди перейшло 
до значення веселощів, розваги. Слово “позбавити” по суті 
переносна форма слова позбутися від слова бувати частотливе від 

бути. 

Ласки Божеи нась не позбавляєть. Катих. 1645 р. 90. 

Поздоровлення — дія із знач, поздоровляти. 

Поздоровлені тоє, о том поздоровленю. Катих. 1645 р. 21. 

Так Панну поздоровляти — Там же. 

Поздоровляти — 1. бажати здоров’я. 2. дати комусь 

здоров’я. 

Позивати — притягати когось до судової відповідальності. 

Від звати. Див. назвисько. 

У мові ХІУ-ХУ ст. використовували для цієї дії ще й слово 

позвати. Казали позвать к праву в розумінні позивати до суду. 

Пізніше слово позвати зосталось із значенням покликати, а 

позивати з юридичним значенням. Один виступив у ролі позивача, 

інші погодились бути свідками — сучасний приклад. 

Пан дмитрь Данилович з роудьі жаловалгь и позвалг пан мика 
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д-Ьдошнцког аже ємоу взалт> вєпрї> на єго дуброві (Зудечів 1430 Р 
116). 

Лекс. 1596.23: Поємлю — пріймую и тьіх позьіваю, скаргу 
покладаю. 

Лекс. 1627.163: Скаржу, позьіваю. Чиню позьіванья. 

Там же .172: Правник, позьівачій. 

Позимніти — зах. укр. з п.; на Сході — похолодати. Див. 

зима. 

Позйскати — зах. укр. з п.; на Сході — придбати, набути. 

Див. зиск. 

Позичати, позичаю, позичка — На Галичині пожимати, 

по ж и чаю. 

І Іозичив лантуха. І>. Грінчснко, 11 ід тихими вербами. 184. 

ІІожичпло нам дні* тпсяче рублп фрспского серсбра (Луцьк. 

1388 Р. 36-37). 

Слово позичати означає: 1. брати щось у борг від кого-небудь. 

2. давати в борг кому-небудь; п. рогусгас. Див. зичити. 

Лекс. 1596.13 б: Заємлю — позьічаю. Заємленіє — позьіча- 

ньє. Заємник — пожинаючій. 

Лекс. 1627.28: Взаєм даю — позьічаю кому. 

Там же .72: Позьічаю, позьічаньє, позьічаючій — заємлю 

заємник. Позьічаючій і пожинаючій — заимодавец. 

Позїр, -зору — 1. погляд. 2. вид, вигляд. Під позором — на 

3. У., на Сході — роблячи вигляд, на позір — з першого враження. 

Для позору — для людського ока. Див. зіркатий. 

Познайомитися — з ким, чим на 3. У. познакомитися. Учора 

я познайомився з новим лікарем. Див. знайомий. 

Позов, позову — покликання до суду. Від по-зов. Див. 

назвисько. 

Лекс. 1627.219: Позов, скарга, оскаржіть*:. 

Позорище — арх. видовище, театр. Корінь с'г. сл. зьрТ>ти — 

бачити, позьріьти — поглянути. Див. назирати. 

Лекс. 1596.30: Трижнище гриж позорище — м'Пстце, где 

ширмуют албо кунштьі или комедію справлуют. 

Позостальїй — рідко дієприкм. до дієсл. позостатися: 

залишитися десь, не зникнути. На думку Соболевського (Лекции 

по ист. рус. язьїка. 109), рос. остальное — це дисиміляція від 



остан'ьк'ь з о - стати, статися. Це саме стосується і укр. позостальїй 

— по - зо - статися. 

Лекс. 1627.219: Позостальїх або остатки. 

Показуха — роблення якої праці тільки на показ добре, а 

насправді зле; показування чого-небудь у прикрашеному вигляді. 

Походить від слова показний, у розумінні: розрахований тільки на 

зовнішній ефект. Дієслово показувати, показати, корінь казати, ст. 

сл. казати, кажу (з носовим о), болг. кажа, казвам — говорю, 

словен. кахаїі, кагет — показую, чс. кагагі — показувати, п. кагас, 

ка2с — появляється, світить, авест, оказаі — побачив, гр. сіеі^та — 

доказ. 

Поки, покіль — прнсл. в даний момент, зараз; тим часом, до 
цього часу, коли-то, ще до того часу як. У давній мові вживалось у 
значенні “доки” і мало іноді форму “покуль”. Із по - відміню- 

вальна форма ка від займенників кой, кто або к, кьій, або по - ка - 

коль від коли, болг. от ка. 

Лекс. 1596.11: Дондеже — аж поки, и тьім навики. 

Лекс. 1627.53: Доколі — покуль. 

Покуль трваюгь. Катих. 1645 р. 49 6. 

Поки ж, Господи Святьій и Правдивий не судиш? Там же .93. 

Покій, -кою — 1. відсутність шуму, тиша. 2. душевна 

рівновага, відсутність турбот. У мові ХУ-ХУІІ ст. означало ще й 

мир, а покій учинити означало скласти мир. 

Лекс. 1596.17 6: Мир — пбкой. 

Від ст. сл. почити спорідн. з лат. диіез, -еіі$ — ж. спокій, сон, 

мир, геяиіезсо — відпочиваю. Це і лат. напис на могилах гериіе$саі 
іп расе. Покій — своє праслов’янське слово в значенні й спокій. 

Але значення “кімната” набуло воно, як і п. рокбі від сер. нім. 

ОетасЬ, що визначало перше “спокій”, а пізніше й те що його дає — 

кімната. У рос. спокоиствие таке значення відсутнє. 

Покіль — див. поки. У давній мові покуль, поколь. 

Покірний — який завжди покоряється, не суперечить, 

слухняний. Від слова покора і покорятися. Див. коритися. 

Лекс. 1627.424: Климент — лат. покбрньїй, ласкавьій, 

скромньїй. 

У давній мові було синонімом до слів убогий, ПІДЛИЙ, ЯКІ 

змінили своє значення. 

Лекс. 1627.437: Убогій, або покбрньїй, або.пбдльїй. 
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Поклад — 1. скупчення гірських порід. 2. великий запас. 3. 

штучне мине. Дии. класти. 

Покласти — див. класти. В д. євр. мові часто визначає наше 

зробити, обернути в що, вчинити. Напр.: І покладу (затїїі) 

Самарію руїною в полі, себто зроблю ц. сл. И положу Самарію... 

Мих. 1:7: Усіх бованів її я покладу (азіт) тобто вчиню спусто¬ 

шення, ц. сл.: Вся кумирьі єя положу вт> пагубу. 

Покоління — 1. сукупність родичів однакового ступеня 

спорідненості щодо спільного предка. 2. люди близького віку, що 
живуть в один період. 3. рід, плем’я — архаїзм. Див. плем’я. 

Подписана бьіеть сия каплііца повелением королевьі елизаветьі 
іс поколенья цізсарьского вноука (Краків, 1478 ОБРН 130). 

В чевертом ь поколЬню. Катих. 1645 р. 94 б. 

Покбра — абстр. ім. від покірний. Див. покірний. 

Юж не в покорі, але в славі». Катих. 1645 р. 29 б. 

Покорити — встановити сплою свою владу. Див. корити. 

Лекс. 1627.159: Повиновати — покорити. 

Покорм, -му — їжа, харчі, п. рокагт. Рос. дієсл. кормить в 
укр. мові вживається рідко, літ. годувати. Болг. кьрмя — годувати 
груддю, годувати. Праслово. Корінь *ькег-. 

Лекс. 1596.3 б: Брашно — покорм, идло. 

Покревнин — зах. укр. споріднений з п. рокге\Упу, кге\у — 

кров. 

Лекс. 1627.185: Покревнпй, яко власная жона, власньїи діьти. 

Покрик, -у — сильний крик. Див. крик. 

У давній мові гак називали рослину, споріднену з картоплею, 

яку використовували для ворожби, п. рокггук — беладонна. 

Лекс. 1627.433: Мандрагора — покрьїк. 

Покритка — дівчина, що має дитину: вона мусить покривати 
голову, не може ходити з відкритим волоссям. От тебе сина мала, 

покриткою стала... покриткою... який сором. Шевченко. Покритка 
попід тинню з байстряками шкандибає. Шевч. Поляки мають таке 
слово рокгуїка з тим же значенням, мабуть під укр. впливом. 

Покриття — 1. закриття зверху чогось. 2. покрівля. Див. 

крити. 



Лекс. 1596.32 б: Обложеніє — покритьє, побитьє. 

Покрова — ж. р. рос. Покрова або Покрова. Назва релігій¬ 

ного свята, що відзначається православною церквою 1-го жовтня за 

старим стилем, 14-го за новим. Це свято було запроваджене у XII 

ст. православною церквою в пам’ять про визволення Константи¬ 

нополя від сарацинів, тобто мусульман в середині X ст., яке на 

основу видіння Андрія Салоськго було приписано Богородиці. В 

народному повір’ї цей день відповідно для весіль. В козаків це 

свято було у великій пошані, храм Покрови мала церква задунай¬ 

ських козаків. У день Покрови відбувались вибори нового отамана. 

А мьі дали єсмьі слузі> нашому Відуну церковь на имя 
Покрова (Судомир, 1408 АкЮЗР 1,6). 

Покуса — діал., арх. — спокуса, рос. покуситися, покушатися, 

відкушати — пробувати, ст. сл. испьітаніє. 

Волиьіми зостаємось от покуеь біьсовских'ь. Катих. 1645 р. 52. 

Покута — І. каяття. 2. церковне покарання за злочин або 
гріхи. Від по-кут-а — стояти в куті на колінах за кару за щось, п. 

рокіїїа — каяття. Ал. Бркжнер (5іо\Упік еіуто1о§іс/пу ро1$кіе§о 
ст. 428) дає як етимологію ц. сл. сконати (з носовим о) — загортати 
і вважає самий церковний вираз запозиченням з чеської мови: 

рокіїКтиі — покаятись за гріхи. 

Лекс. 1627.269: Закамен лость, непокаяньє, ненаверн'Вньєся 

до покутьі. Там же .438: Наум — покутуючій. Через Покуту 

очищати себе. Катих. 1645 р. 9. Во Имя Его покута и отпущенє 

гркхове. Катих. 1645 р. 36 б. 

Пятьій Сакраменте — покута. Там же .54 б. Без доброи Віфьі 

жадная Покута бьіти не можете. Там же .55. 

Покутувати — дієслово до покута. 

Той, которьій покутуєте. Катих. 1645 р. 55. 

Пол — Багато священиків із Волині запитують мене, яким 
словом перекласти стародавнє поле. Старослов’янське поле 
визначало не тільки “половину” взагалі, але й половину роду 
людського напр. уже в Євангеліє Остромира 1056 р. читаємо: 

Младеньць мужска полоу, Лука 2:23, Книга пророків із рукопису 
(відпис) Упиря Лихого 1047 р. В жєньст полу 282. Це слово в 
мовах слов’янських бринить гак: болг. пасмина, срб. пол, чс. рІеГ, 

п. ріес. Так само і по українському маємо старі наші "пол” або 
"плоть”: жеиського полу або жснської плоті. Словник Б. 

83 



Грінченка подає “стать”: Жіноча стать у Свидницьвого “Любораць- 

кі” 76 маємо: Жіноча стать убирається яки біси. Академічний 
“Російсько-український словник” 1924 р. т. І ст. 281 дає: Жіноча 
стать. Академічний “Словник правничної мови” 1926, ст. 133 слово 
“пол” перекладає “пол чоловічий, жіночій, рід, стать (стати); 

старовинне, тепер не вживане — стан”. На Наддніпрянщині тепер 
найчастіше вживають “стать”. Слово “мужеський” — старе наше 

слово, але вільно вживається (мужеський рід, мужеський пол, 

мужеської стати), хоч потроху вступає своє місце народному 

“чоловічий’'. 

По ле — 1. відкритий безлісний простір. 2. засіяна або 

оброблена земля. 3. переносно: поприще діяльності. Поле битви Н. 

Риб. 418. — терен бою чи праці. Кажуть і про судовий поєдинок. 

Див. нива. 

Рос. поле, п. роїе, праслово від того ж пол-, що й половина, 

рос. гольїй — відкритий, лат. раїат — відкрито і р1апи$ — рівний, 

корінь реіа, гр. раіапо$ — про тонкі і плоскі речі, нім. РІиг — поле. 

Слово о п. І.: По чистому полю. Раненьї на поліз незнаеміз. 29. 

Там же: Чрез поля широкая. 

А в поли кдє собіз проорють нивьі (Смотрич 1375 Р І 20). 

Лекс. 1596.29: Село — поле, лука, сізножать. 

Поле — мешканці поля, половці. 
Слово о п. І. 1187 р.: Загородите полю ворота своими 

стрілами. 

Поле — переважно в множині поля: широкі краї в книжці чи 
в папері, чи в зшиткові, а також широкі краї в капелюсі. В Зах. 

Укр. країн писаного листа чи книжки звуться марґінеси від лат. 

тагйю — край чого. 

Поле — судовий поєдинок, “поле битви”, вирішення суперечки 

про що боєм. Розсиноу не звати латина на пол-Ь биться у Рускои 

Замли”. Смол. Грам. 1229 р. 

Поливання — дієприкм. до сл. поливати. 

Хрещення чиниться с трояким погруженємь, албо поливанєм. 

Катих. 1645 р. 45 б. 

Полити, поливати — ллючи рідину змочувати, обливати 

щось. Див. лити. 

Слово о п. І. 1187 р.: Земля кровію польяна. 
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Полйчок — п., чс. роііс. В укр. мові немає сталого слова, 

кажуть полйчник, ляпас, ляпанець, мордасник, дістав у лице. Див. 

лице. 

Полієвкт, -кта — чол. ім’я ст. сл. Полиєвкть, гр. ім’я 
РоїуеикСоз — сильно бажаний. 

Лекс. 1627.446: Полиєнкт — многомилостивен. 

Полікйрп, -рпа — ст. сл. Полікарпь, гр. роїікагроз — плідний. 

Лекс. 1627.446: Поликарп — многоплоден. 

Полікарп був учнем Йоанна, помер коло року 160 у віці 86 р. 

Святий, єпископ Смирни. 

Поліксенів — жін. ім’я, ст. сл. Поликсения, гр. ім’я Роїухепе 

— дуже гостинна. 

Поліхроній, -нія — ст. сл. Полихронии від гр. слів роїіз — 

численний і сЬгопо$ — час. Многолітній. 

Поліція — нова позичка з нім. Роїіхеі. Але нім. з лат. роїкіа, а 

те з гр. роїііеіа — управління, державне управління. Лекс. 1627.66- 

67: Жителство — роїкеита, гражданство, житіє, реч посполитая, 

поліція, помешкання, мешкання. Сучасне значення — державна 
установа, що охороняє лад і порядок. Тут слово, що визначало 
саму державу, перенесено на охорону частини її. 

Поліклініка — лікувальний заклад, який дає хворим амбула¬ 

торне лікування а також забезпечує відвідування хворих дома. 

Донедавна вважалось, що слово походить від гр. роїу — багато і 
кііпе — ліжко. Новіший погляд є той, що слово походить від гр. 

ро 1 і8 — місто і кііпіку — лікування. 

Полк — велика військова частина командиром якої є полков¬ 

ник. Ст. сл. тьлкь, шгьк'ь — народ, юрба. Служба Кирилу й Ме- 

фодію: “И плку чешкому тобою св'Ьтлость просія” (Черньїх, 

История древнерусского язьїка, Москва, 35). Старе пьлкь 

визначало ще: військо, частина війська, лагер, битва. В Слові о п. 

І. 1187 р. слово “плькв” означає похід, війна, військо, частина 

війська. Рос. полк, срб. пук — народ, військова частина, чс. ріик — 

купа, запоз. з сер. верх. нім. То 1 к, яке походить від Тиікаг; 

англосакс. Гоїс — військо. М. Фасмер виключає індоєвр. походж. 

оскільки в індійському немає суфіксу розширення -к. 

Слово о п. І. 1187 р.: Бьіли плгци Олговьі. 

Лекс. 1596.23: Полк — обоз. 
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Лекс. 1627.165: Полк — обоз, войско, гуф. 

Полковник — офіцерський чин чи ранг вищий від майора. Від 
слова полк, рос. полковник, срб. пуковник. 

Лекс. 1627.459: Стратилат — полковник. 

Полова — відходи при обмолочуванню зерна, хлібних злаків. 

Походить від слова пол — половина. 

Лекс. 1627.157: Плізвьі— полбвьі. 

Половецька мова - належить до мови кипчацької. її 
найстаріша пам’ятка: СосІех Ситапісик, якого склали італійські чи 
німецькі місіонери в к. 14 чи початку 15 в. десь у Криму, може в 
районі теп. міста Судака. Вивчив цей кодекс угорський граф Теза 

Куун з Трансільванії у праці виданій у 1880 р. Він також вивчив 
кодекс Петрарка, що походить з 1303 р. і вміщає головні половецькі 

слова і вирази. Його склали венеціанські купці у Криму. 

Половина — від сл. пол. ГІраслово, ст. сл. поль, рос. пол, 

половина, п. рої, словен. рої — сторона, половина, вірогідно 

споріднене з алб. раїе — сторона, партія, розділ, відділення. 

Половина може бути дійсно 1/2, але може визначати й частина. 

Напр. Поділив хліб на дві половини, і більшу взяв собі, а меншу дав 

мені. Те саме і в німецькій сііе кіеіпеге осіег біе §гб55еге Наїі'іе. У 

давній мові вживалось і форма половина, половиця. 

Тої) дубровьі половина ко млину (Смотрич, 1375 Р. І 20). 

Половці — тюркський кочовий народ. Вони появилися 
вперше після відходу угорців на берегах Вольги, а далі кочували до 
Кавказу, де об’єднались з іншим тюркським племенем. Араби 
називали їх гхузами, латинська їх назва кумани оскільки вони жили 
довший час на берегах річки Куми. Русь називала їх половцями, бо 
були жителями безмежних степів — поля. У ХІ-ХІІ ст. жили у 
сусідстві з Київською Руссю і мали численні сутички з нею, навіть 
обложили Київ. Після битви на річці Калка 1223 р., коли татари 

побили об’єднане військо русичів і половців частина їх відійшла до 

Криму, а частина подалась на захід і осіла у південній Молдові і в 

Трансільванії, викликавши численні заворушення в угорському 

королівстві. У 1227 р. був заснований в південній Молдові, після їх 

покрещення католицький половецький єпископат. Поступово вони 

злились з місцевим населенням і слід їх зберігся хіба лишень в 

топоніміці і антропонімах. 

Слово о п. І. 1187 р.: Половці главьі своя подклониша. 32. 



Там же: Загородите полю ворота своими стрілами. 33. 

Полоз, -за — велика гадюка. Назва від плазувати. Заголовок 
повісті Франка “Воа сопзігісіог” перекладається як змій-полоз. 

Слово о п. І. 1187 р.: Полозиє ползаша. 43. 

Полон — відсутність свободи, неволя, в яку попадає хтось 
захоплений противником під час воєнних дій. З ц. сл. пл'Ьнт 
означало переважно здобич. Рос, ллен, п. ріоп, первісна форма *ре1 

- п, лит. реіпах — заробок, гр. роїео — продаю, нім. Те і е — 

продажний. 

Лекс. 13%. 157: Пл'ьнь — полон. 

Полонений — взятий у полон. 

Слово о п. І. 1187 р.: Луце ж бьі потяту бьіти, неже полонену 

б віти. , . . 

Полонити — ст. сл. плТнити — у полон брати, перен. 

захопити. 

Слово о п. І. 1187р.: Уже туга умь полонила. 24. 

Полокати, полочу, -чеш — промивати одяг, промивати рот 

для очищення, рос. полоскать, п. роіокас від слова Іокас, рос. 

лакать, лит. Іакгі, укр. хлебтати. Слово споріднене з назвою озера в 

різних індоєвропейських мовах, лат. Іасив, кельт. Іоск, гр. Іаккоз — 

цистерна. Див. і назву болота в деяких слов. мовах: болг., срб. 

локва, чс. Іокас, ц. сл. локьі. 

Полотно — конопляна, лляна, бавовняна тканина особливого 
переплетення, ц. сл. платно, рос. полотно, п. ріоіпо. Від плать — 

див. платити. 

Панн его позвала мене п пьітала мене єсть ли полотна (Вільна 
1498 АЛМ 163). 

Лекс. 1596.6: Вйссон — полотно тонкоє. 

Там же ,16: С тоненького полотна. 

Лекс. 1627.156: Платно — полотно. 

Полохатися — боятися. Див. лохнути. 

Лекс. 1627.266: Ужасаюся — страшуся, лякаюся, зжахаюся, 

сполохуюся. 

Полохлйвий — лякливий. 

Лекс. 1627.236: Страхливьій — боязливий, полохлйвьій. 

Полоцьк — місто на лівому березі устя Полота, нині районний 
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центр Вітебської обл. в Білорусі. Давнє Полотьскь. На думку М. 

Фасмера (Зтим. слов. рус. яз.) гідронім можна зближати з латв. 

раїїк — болото. 

Слово о п. І. 1187 р.: Вт Полотьскь позвониша вт коло коли. 

36. 

Щодо етимології там же: Двина болотом течет грозньїмь 
полочанам. 

Нарекошая полочане, різчькьі ради, яже втечеть в Двину, 

именемь. 

Полота, от сен прозвашася полочан. Іпат. Літ. 4 

Полтава — походить від По-лт-ава, тут по- приставка пор. 

Полісся, Мотора, Поділ і т. іи., а -ана су(|)ікс, може “вода", 

“річка". На іншу думкусклад по - літописне Лтапа — Олтава. Як 
поселення існує з XII ст. 

Полудень — середина дня, арх. південь, розм. приймання їжі 

опівдні і також в проміжку між обідом і вечерею: полуднати, 

полуднювати. Давнє полудниє, полудєньє, польдьнь.; п. роіисіпіе. 

Слово о п. І. 1187 р.: Третьяго дня к полуднію. 

Лекс. 1627.155: Пладне — полуднє. 

Там же .310: Юг — полудньїй віьтр, полудненная сторона или 

полуднє. 

На полудень поспів додому. Свидн. Люборацькі. 45. 

Полукіпок — 1. півкопи. 2. плата натурою за користування 

землею. 3.30 снопів. 

Ино... Федько дал єму на полукопьи он тоє дасть (Близько 

1471 ЛКЗ 93 зв.). 

Лекс. 1627.100: Полукопок. 

Полундра — вигук остереження: уважай! Обережно! З гол. 

уаі опсіег — падіння додолу. В укр. прийшло тепер з рос. і 

вживається рідко. 

Полювати — переслідувати диких звірів з метою убивати їх, 
рос. охотиться, п. роїои/ас; полювання — рос. охота. Слово 
стародавнє “полевати" від слова “поле". 

Полягти — умирати на полі бою, див. лежати. 

Слово о п. І. 1187 р.: Сами полегоша за Землю Рускую. 

За милую отчизну свою поліьг. Лекс. 1627 пер. 

Пол*Ьг в бою. Там же. 
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Полька — танець позичений від чехів» коли танцюють хлопці і 

дівчата. І стриження буває “під польку”. ■ 

Помагайбі — пор. спасибі, присяйбі. 

Помазанець — арх. монарх, над яким здійснено обряд 

помазання на царювання. Цей обряд здійснив первосвященик 

Самуїл над першими єврейськими царями — Саулом і Давидом, 

яким помастив голову олією. Оскільки за запевненням пророків 
визволитель єврейського народу мав бути з роду короля Давида, то 
він також називався помазанцем — у д. євр. мові тазіасЬ, у 
грецькій вимові — Месія, а в гр. перекладі — Христос. 

Лекс. 1596.31: Христос — Месія, Помазанець. 

Помазання — реліг*. покривання шаром масляної олії — 

мпрування в знак возведення в царство. Робиться при хрещенні 
дитини, перед смертю і також під час релігійного вінчання царя 

(коронування). 

Через помазане. Катих. 1645 р. 47. 

Помаранча — діал., літ. апельсин. Помаранча — це п. 

ротагапсга, з італ. агапсіа з додавання слова рото — яблуко, ч. 

ротагапс. Італ. слово, як і фр. огап§е походять з араб, пагапф, пор. 

і угорське: пагапез. 

Померкнути — утратити яскравість, потьмяніти: болг. 

мтрквам — смеркаю, рос. присмерки — меркання з *тогк, ц. сл. 

мракг — темрява, померки — напівтемрява, напівморок. 

Слово о п. І. 1187 р.: Два сонца пом'Ьркоста. 25. 

Померти, помирати — переставати жити. Праслово: інд. шаг 

— помирати, атпа — безсмертний, звідси виводив Ол. Потебня і 
походження назви ляльки Марени або Морени з обряду купалочних 
свят, гр. атЬгоіоз — безсмертя, звідси і амброзія; див. амброзія, 

лат. тогіог, тогі — заголовок вірша Франка “Вівере мементо” 

протилежне до “мементо морі”, тогЬиз — хвороба, нім. Могсі — 

убивство, звідси укр. мордувати, ц. сл. мьра, мрТ/гн, рос. умереть, 

п. итг/ес. 

Лекс. 1627.221: Скончашася — докончалп, метафорично 

померли. 

Помилити — робити неправильний вчинок, поплутати; п. 

туїіс. Помилила дорогу додому. Андрій Чайковський “На уходах” 

57, на Сході такого слова нема, тут тільки помилитися — Помилив- 
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ся на зятеві, Гр. Під тих. в. 71. Дивись щоб не помиливсь, а опісля 

не журивсь. Номис. №5859. На Наддніпрянщині помилити це 
натерти милом. 

Помилка — неправильний вчинок, неправильне написання 

слова. Основа милити зустрічається тільки у зах. слов’ян і укр., чс. 

туїіи, п. туїіс, отуїка. Укр. слово утворено по аналогії із словами 

з префіксом по*. Див. милити. 

Лекс. 1627.160: Погріьшеніє— омьілка. 

Поміркований — хто вміє обміркувати, обдумати, обереж¬ 

ний. Див. міркувати. 

Поміст, -мосту — підвищена площадка збита з дошок, рос. 

помост, п. рото5і від слова міст. Це праслов’янське слово із 
значенням кладка. Театральний поміст — сцена або сам театр. 

Лекс. 1627.258: Помост троякий на игрьіску. 

Помічнйк, -ка — хто допомагає, рос. помощник, п. ротоспік 
від могти, ц. сл. мошти, староукр. мочи. Праслово із значенням 
уміти. Див. можна, неміч. 

Лекс. 1627.231: СносггЬшник — помбчник, помагач. 

Там же .476: Помощников велми мало. 

Помор’я — місцевість, що прилягає до морського берега. Із 
слова море з префіксом по*. Синонім примор’я. 

Берегь морскій — поморіє, приморіє. Син. 5. 

Помпа — урочистість, пишнота розразохована на зовнішній 

ефект, з фр. ротре, що походить з гр. рогпре із значенням процесія, 

лат. ротра — від дієсл. ротреио — іти з тріумфом. 

Лекс. 1627.166: Помпа — киченіє, годеньєся. 

Там же . 193: Проводжайіє — помпа. 

Там же .261: Повага, помпа. 

Там же: Гордьіня — ротре, пиха, помпа. 

Помпа — насос для накачування рідини або газу. З італ. 

ротра. 

Помста — відплата за заподіяне зло, рос. месть, ст. сл. мьсть. 

Див. Мстислав. 

Слово о п. І. 1187 р.: Леліюсь месть Шароканю. 

А колиж оу жалобах оу правєдливаг соуд не иєть гнєв и мТсца 

имєєть анї зазрасть помьстьі. (XV ст. ВС 33 зв.) 

Лекс. 1596.17 б: Месть — помста. Местник — помстнтель. 



Мщуся — помсту чиню. 

Лекс. 1627.157: Месть — помста, мщеньє, помстьі чиненьє. 

Там же .283: Отмщеніє, месть — помста. 

Пом’янути, поминати — віддаючи шану називати кого-небудь, 

що-небудь заст., тепер кажуть пригадувати, пам’ятати. Див. 

пам’ятати. 

Слово о п. 1. 1187 р.: Помянути прввую годину. 37. 

Она тим помянет душу мою (XV ст. Арх ЮЗР 8 IV 29). 

Понеділок — рос. понедельник — день після неділі; ст. сл. 

понед-Ьльникь, болг. понеделник, чс. ропсіеі, п. ропіесігіаіек — 

первісно день після свята, тобто дня, коли нічого не роблять, не 
ділають, можливо калька з лат. Тегіа зесипсіа — день після 

вільного. 4 

Понеже — ст. сл. понєжє, ще часте у зах. укр. говорах, в літ. 

укр. мові рідке як арх., значення: тому що, того що, через те що. У 
давній мові приєднувало підрядні речення причини. 

Кто боудет государ нашей земли тот да не пороушит нашого 
дааніа... поможе дали ссмо сї> вьсМм добрим оумьіслом (Сучава 
1487 БО І 310-11). 

Понт, -та — море Іпат. літ. 4. Лат. ропіия — глибина, море, 

гр. ропюз — море, шлях через море. Спорідн. із словом путь. Див. 

путь. 

Давньоруська назва Чорного Моря — поньть, греки мали для 

нього дві назви Ропїоз Ахеіпоз — негостинне, темне море, далі 

Ропіоз Еихеіпоя — гостинне море. Лекс. Памви Беринди дає два 

значення слова (стор. 446): Понт — море ел. Краина Азіи к Морю 

Евксінскому лежачая. Ідеться про Понтійське царство розташоване 

на північно східній частині Малої Азії, яке проіснувало від 302 до 64 

р. до н. е., коли воно було завойоване римлянами. Основне 

населення — хеттські племена кападокійців, хоч правляча династія 
була перська. Основні міста Трапезунт і Синоп. З Трапезунту 
походив св. Іван Новий Сучавський. З Кападокійської Кезареї 
походили три визначні отці Цекрви: Григорій з Ніси, Григорій 
Назіанський і Василь Великий. 

Пбнтій, -тія — чол. ім’я ст. сл. Понтии, гр. ропПоз — 

морський. 

Понурення — опускання вниз голови, очей. Від дієслова 
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понурити. В цій сім’ї і слова понурий і ниряти — пірнати у воду, 

занурятися — опускатися у воду, від нього прикм. занурений з тим 

же значенням. Праслово, корінь *пег-, ц. сл. вьнрети, рос. ньірять 
У давній мові ще не існувало відокремлення значень на основі 
префікса, тому у Лекс. 1627Л60: Погруженіє — понуреньє. 

Пончик — походить з польського рцс/ек — кругленський 
пиріжок, засмажений в олії. Це слово подає Словник російської 
мови Д. Ушакова, т. III ст. 581, 1939 року, подає і приклад: Пончик 
с вареиьем. Слово “пончек” у польській мові визначає найперше 
пуп’янок на дереві, а також “пучок” — і оце дорога повстання цього 
слова. З Польщі це слово пішло на схід — в Україну і в Росію, але 
в Україні воно рідке, і відоме тільки в інтелігентних колах. 

Поп — див. піп. У ХІУ-ХУ століттях зутрічається у формі 

поп і пуп. 

А се попове дисни попь Юрко Кропьіштєвич ПОП'Ь лои (Львів 

1370 Р 18). 

Лекс. 1627.167: Поп — Пресвйтер, зацньїй отец, старец. 

Попадя — назва дружини священика, давнє попадия з гр. 

рораіііа — паніматка, матушка. 

И оу том також прїидоша попадІя попа Михоула (Сучава 1499 

II, 135). 

Попертя — слово зах. укр., літ. і сх. укр. допомога, підтрим¬ 

ка, п. рорагсіе — підтримка від діесл. роріегас — підтримувати. 

Попіл, попелу — легка пилоподібна сіра маса, яка залиша¬ 

ється після згорання чого-небудь; давньоруське пепелв, попель; 

ст. сл. попєль, пєпєль, болг. пепел, чс. рореї, п. роріоі, спорідн. з 
прусськ. реіаппе — зола, лит. реіепаі — зола, лат. риіуіь — порох, 
гр. раїу — порох, борошно тонкого помолу. Від * реї — палити 
через подвоєння кореня. 

Лекс. 1627.153: Пепел — попізл. 

Там же .449: Покропленьє попелом або порохом. 

Там же .468: С попелу своєго знову ся родит. 

Поповський — арх., попівський. 

Лекс. 1627.422: Шапка поповская оздобная. 

Попоїти — 1. давши напитись вгамувати спрагу. 2. упоїти 

багатьох. Див. пити. 

Слово о п. І. 1187 р.: Сватьі попоиша. 
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Поправа — діал. виправлення, справність. У давній мові 

слово мало під польським впливом ще й значення покращення. 

Корінь — правий. 

Абьі даль поправу живота. Катих. 1645 р. 73 б. 

Попразен, -єна — наступний день по празникові. Чого собі на 
оті досвітки, на празники та поправени ходить. Київська Старина 
1882 VIII 263. Або: попразниця чи попразниче. У Свидн. 

“Люборацькі” 84: На попразень — наступний день по Пречистій. 

Попри — прийм. відомий в чах. укр. говорах, у літ. мові не 
вживається. Шлях вів попри водопад. Франко, Зах. Б. 68. У літ. 

мові — коло, біля, повз. 

Попрятати — зах. укр. з п. рорггціас; на Сході — поприби¬ 

рати, привести до порядку. 

Попу кати — зах. укр. з п. рорикас — постукати, попу кати у 

двери, але коли кажуть ноги попукали — це вже інше слово із 

значенням потріскати, з п. рорекас. Слова рорикас і рорекас у 

польській мові мали спочатку однакове значення, але потім їх 

значення і написання відокремились, тоді як в зах. укр. діалекті 

слова з різними значенням пишуться однаково. Від звуконасл. рик 

— пук. 

Порада, рада — пропозиція, як вийти з скрутного становища, 

п. рогаба, нім. Яаі, дієсл. гаїеп, який має відповідники в індоарій- 

ських мовах. 

Лекс. 1596.27 б: Сові^т — рада, порада. Сов-Втую — раджу. 

СовТ/гованіє — порад ж єн ьє. 

Порадити — давати пораду. У давній мові означало і 
порадитися: 

Мьі великий кнзь шиптрикгаиль... чиним знакомито... пжє мьі 
порадив с нашими кнзп дали єсмо село (Київ, 1433 Р. 118). 

Мьі великий кнзь швитрикганль чиним знаменито ижь мьі 
порадивше с нашіми кнзп дали єсмо єму села (Луцьк, 1438 Р. 138). 

Але означало і споруджувати, збудувати: Аби онн земли его 

забрали и дворе собе порадили (Краків, 1489 РИБ т. XXVII 432- 

433). 

Це значення повстало мабуть під впливом п. ьроггасігас — 

приготовляти, скласти від слова рогхдсіек — порядок, яке має 

цілком іншу етимологію (від сл. ряд Г2ДСІ). 

93 



Пораженець, -нця — так звали у 1917 р. тих, що згоджу¬ 

вались хоч і на поразку свого війська, аби тільки війну спинити. 

Див. поразка. 

Поразка — п. рогагка від слова раз — удар. Розгром війська 

у битві, невдача в боротьбі, в тому числі і в буденному житті. Див. 

потерпіти поразку. 

Порйнок — діал. ранок, п. рогапек — світанок. 

Лекс. 1627.275: Утріє, утро— поранок. 

Порівняння — виявлення спільних або відмінних рис, рос. 

сравнение, п. рогб\упапіе — від слова “рівний”, що походить з 
праслов. *го\уіє5, *ог\уіпо. 

Лскс. 1627.25 І: поровнаньє. 

Порічки — кущі ягід, що ростуть на берегах річок. Росіяни 
часом і українці звуть смородина за смердячим запахом. П. 

роггесхкі, нім. .ІоЬаппізЬееге — Іванова ягода — на цей час ягода 

визріває. 

Породіля — жінка під час пологів, від діесл. родити, п. 

рогос!6\ука. 

Лекс. 1627.210: Роженица — породіля, пороженйца. 

Порожній — нічим не заповнений, рос. пустой , п. ргоіпу. 

Праслово, ц. сл. правдЬнь, чс. ргагпу від первісного *роггс1-. 

Лекс. 1596.29 б: Тощ, тощій — порожній. Тще, тбще — 

порожнє. Тщеславіє — порожняя слава. Тщеславньш — прожно- 

хвалца. 

Лекс. 1627.448: Рака — порожній або порожніючій. 

Там же .461: Порожнєє нікчемнеє спаньє. 

Дадуть люде личбу за вейх’ь словь порбжньїхь. Катих. 1645 

р. ЗО. 

Порожній і пустий — синоніми. Порожній — нічим не 
заповнений про яке вмістилище, а пустий — неповажний. Напр. 

порожня бочка, але — пуста людина. Проте часом ці синоніми 
зовсім однозначні. Місце в вагоні вільне — рос. порожнєє место. 

Порбм — давнє поромь, прамь, місцеве порон — укритий 
настилом з дощок великий човен, що пересувається на канаті і 
призначений для перевозки людей. Болг. прам, срб. прам, чс. ргап, 

споріднене з давньоісл. Гагтг — ноша, тягар, д. верх. нім. ї'агт, сер. 

верх. нім. уагт — човен, пором, гр. рогсіпоя — місце переправи. 
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переїзд, д. в. нім. іагап — їхати, сучасне нім. їаЬгеп — їхати. 

Сє азь Іо Стефан воєвода... оже дали єсми дв"Ь сєла св 
поромом що єст на Молдав'В (Сучава 1488 ВИ II 342). 

Порося — маля свині, ц. сл. прас, болг. прасе, словен. ргазес — 

кабан, праслов. рогзе, Де, лат. рогсиз. Це свійська тварина, самець. 

Самці свійських тварин приносились в жертву в індоєвропейських 
племен в дуже давній час коли існував спільний культ вогню його 
божествам. Про це переконливо писав уругвайський вчений 
мовознавець Хозе Педро Рона у своїй праці НІ сиііо іпбоеигорео сієї 
і'ие§о, Монтевідео, 1957. Слово виводиться в багатьох індоєвр. 
мовах — пор. і гр. рогкоз, давньопрусськ. рагзбап, д. верньонім. їагаЬ 
з типового для цього кола понять кореня РЯ/РЕЯ. Див. Перун, 
право. М.Л.К. 

Порох — 1. дрібні тверді частинки, що зависають у повітрі, 
або осідають на поверхні чого-небудь, пил, курява. 2. вибухова 
речовина, яку застосовують для стрільби. Рос. порох, ст. сл. прахь, 
болг. прахьт, срб. прах, чс. ргасії спорідн. з д. інд. ргзап — 

пістрявий, рябий, д. ісл. і'огз — водопад, хеттьск. раррагз — 

бризкати. З цього кореня виводиться і слово престь — земля, а 
також прикм. пестрий, пістрявий. 

Слово о п. І. 1187 р.: Пороси поля покрьівают. 

Лекс. 1596.15 б: Истненьїй — стовченьїй, стертьій на порох. 

“Я тебе на порох зітру” — я тебе переможу, знищу. 

“Чи є ще порох у порохівницях?14 Слова Тараса Бульби в творі 
Гоголя. Чи є ще сили для праці. Порохівниця — це металева або 
дерев’яна посудина або шкіряна торбина для перенесення пороху у 
другому значенні. Це саме значення у виразі: “Він пороху не 
видумає”. Так кажуть на молорозумного, щоб не називати своїм 
іменем: дурний. Те саме у нім. Ег Ьаі баз ЗсЬіеззриІуег пісЬі 
егїипбеп. 

Порск! — рухонаслід. бризкання. Звідси порскати, порскнути. 

Порск! — звуконаслід. вигук коня. Коні порскали. 

Порт — 1. ділянка обладнена для стоянки суден. 2. місто 
збудоване поблизу; фр. роП, лат. рогоіз. 

Лекс. 1627.19Ш: Пристанище — порт, пристань. 

Портрет, портрету — образ людини відтворений живописом, 
рисунком або фотографією. З фр. ропгеі. У народі кажуть іноді 
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партрет. ГІор п’єсу Миколи Куліша “99”. 

Поруб — 1. рубання лісу. 2. місце, де вирубано ліс. 3. арх. 

тюрма, в’язниця. Віддієсл. рубати. 

Поручений — довірений, накладений як обов’язок на когось. 

Корінь рук-. Див. доручати. 

Лекс. 1627.268: Врученньїй, повіьреньїй, порученьїй. 

Поручник — поручитель, книж. Той, хто дає поруку, 

гарантує за когось, рос. поручитель, п. рогесгусіеі; див. доручати. 

Лекс. 1627.237: Поручник, справца, шафар. 

Порфирій — чол. ім’я ст. сл. Порфоурии, гр. рогсйугео5 — 

багряний, пурпуровий. 

95 А при том бьіли святки владьїка володимєрский порфи- 

рєй... (Володимир, 1470 А5 1,65). 

Порфіра — царська верхня одіж, горностаєм підбита, або 
пурпуровий мрамур. З гр. рогрЬуга — слимачок, що дає багряницю, 

багряну чи пурпурову фарбу. 

Лекс. 1627.446: Порфйра — шарлат. 

Порядний — чесний, гідний довір’я. 

Лекс. 1627.185: Прискній — рядиьій, порядньїй. 

Порядок — розкладання речей відповідно до їх рангу або 
місця. У кімнаті є порядок. Громадський порядок — це ознака 

правильного функціонування суспільного життя. “Порядок 
денний” — це послідовність певних дій під час зборів, нім. 

Та£схогс1пип£. Походить від ст. сл. рмд — ряд, в якого розвинулись 
всі інші значення. У давній мові відома і форма поряддя: 

Такоже ислюбил нашєму господствоу прияти и строити оусяки 

порядн церковний (Сучава 1401 КІК 1934). 

Лекс. 1596.33: Чин — порядок. Чиновні — ведле порядку. 

Чинніь — порядне. 

Лекс. 1627.305: Чин — порядок. Чинньїй — порядньїй. Чини* 

— порядне. Чиновні — ведле порядку. 

Посаг — ст. сл. посагь і посагь — шлюб, заміжжя, весілля, а 

також придане, п. ро$а§ — придане. В укр. мові особливо в 3. У. 

живе як придане: Хоч в мене посагу не буде, але візьмуть мене і 
так люди. (Трудьі зтнографическо-статистической зкспедиции в 

зап.-русск. край, П. Чубинського, V, 116). На посаги не вважайте, 

іно добрих жінок шукайте. Там же 579. Крім того посаг вам. 
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посад — місце де садовлять молодих. Сіла на посад. Л. Українка. 

Лекс. 1627.187: Посаг — вЬно. 

Посагувати — сідати на посаг (посад), ст. сл. посагати — 

виходити заміж, брати за жінку. Тепер стародавнє значення 
втратилось, позосталось загальне у "посягати” — кидатись на що, 

брати що; ст. сл. посягати. 

Посейдбн — гр. бог моря, Нептун у римлян. 

Лекс. 1627.446: Поседон — напйток даючій. 

Посередник — особа або установа, яка сприяє установленню 

певних контактів. Від слова середина. 

Лекс. 1627.278: Ходотай — посередник, єднач. Ходотаиство 

— посередництво. 

Посесія — тимчасове посідання, яке не основується на 
свідоцтво про власність. З лат. ро$$е$$іо. 

Лекс. 1596.11: Паную — в посесіи маю. 

Лекс. 1596.50: Державствую — паную, в посесіи маю, ряжу, 

справую. 

Там же .446: Посесія — держаньє, уживаньє. 

Посестра чи посестрина або посестрііця — назва сестри, ст. сл. 

посестріє. Звідси посестратиея — стати названою сестрою. 

Посестра також приятелька, як у творі Л. Українки "Віла- 

посестра”. 

Посібник — підручник, нове слово від пособити. 

Посідати — давнє слово, визначало перше: сидіти вище когось 
в давнину, коли ще існувало т. зв. місництво — кому де сидіти. В 

пам'ятці XIV віку читаємо: Не сяди на преднемт» місті егда кто 

чьегьніи тобі будут званьїихь, и пришедь знавши тя и речеть ти: 

друже, дай же сему місто, и тогда начнеш.с соромомь посідатися 

ниже (Срезневський, Матеріале II, 1282). Проречистьій приклад на 

це слово знайшов я в Литовської^ Метриці кн. X т. 195 ст. 444, 1511 

рік: Полоцький єпископ скаржився на Володимировського, хто має 

вище сидіти, доводячи що він, бояри свідки показали, що “николи 

Владьїка Володимерскій Владьїки Полоцкого не поседали, але 

завжди Владикьі Полоцкіє вьішей Владьій Володимерских сежьіва- 

ли”. А з часом і повстало звідси нове значення слова посідати, 

посісти: перемагати, заволодіти, з цим новим значенням слово це 
не рідке, див. у Словнику Б. Грінченка III 360 багато прикладів із 

97 



добрих джерел. Річ ясна, наше “посідати” розвилося незалежно від 
польського розіабас, що має таку саму долю. 

Лекс. 1627.239: Стяжаю — набьіваю, посЬдаю, держу. 

Поскепати — ламати, робивати вщент. Архаїзм. 

Слово о п. І. 1187 р.: Поскепаньї от тебе, яр туре Всеволоде! 

Послати — 1. відправити що-небудь поштою або через 
посильного, надсилати. 2. дати доручення певній особі кудись до 
когось піти. Від слати, шлю. Послати в значенні “відпустити” — це 

гебраїзм, частий в біблійній мові. Єр. 34:9: Щоб кожен послав (1е 
заІІасЬ, тобто відіслав, відпустив) свого раба. Буття 24: Раб сказав: 

Пошліть мене (зІІесЬипіі — цебто відпустіть) до пана мого. 54. 

Пошліть мене (заІсЬипі) і нехай я піду до пана свого. 56. І вони 

послали (уе)еза11есЬи) Ревеку. 59. Пор. Єр. 50:33. 

А то маємо “відпустити” в значенні “послати”. Напр.: 

Отпустиша єго в Тарсь. Дії Апостолів 9:30. Братія отпустиша 

Павла ити на поморіє. Дії Апостолів 17:14. 

Послбвиця — арх. прислів'я, приповідка. Від “слово”. 

Сій пословицЬ єдин разум имут. Лекс. 1627.18. 

Пбслуга — дія, вчинок, що дає користь, допомогу іншому. 

Від слуга — праслово; лит. зІаи§уП — допомогти, зіаи^а — служба 
від праслав. кореня зіеи, той самий, що в лат. зсіауиз — невольник. 

З того же кореня походить і слово з відмінним значенням і 
іншим наголосом послуга — слугування; служниця. 

Лекс. 1627.451: Послуга єго. 

На послуги вьісьілати бьівают. Катих. 1645 р. 7. 

Пбслух — ст. сл. даньорус. послухь, від слух — той, хто чув. 

У давній мові це свідок на суді., д. євр. збтеа — слухаючий, гр. 

акоиоп. Пор. Суд. 11:10: Нехай Господь буде слухаючим (збтеа — 

свідком) поміж нами, що так як слово твоє так зробимо. 

Послухати — 1. сприймати слухом чиюсь мову, розповідь; 

вислухати; див. вислухання. 2. взяти до уваги чиїсь поради або 

вимоги. 

Слово о п. І. 1187 р.: Велит послушати. 

Послушний — арх. слухняний. 

Послушньїм міьлн бьіти. Катих. 1645 р. 69. 

Посббити, пособляти — арх., розм. помогти, пособа, діал. 

підмога. Ст. сл. пособь — один, який слугує другому, чс. рйзоЬ — 
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спосіб, словац. ризобії — діяти, п. зрозбЬ — спосіб, виведено з 
виразу “по собе”. Сюди же і засіб, особа. 

Слово о п. І. 1187 р.: Княже ми непособіє (не поміч). 27. 

Имают намо в'Ьсть давати што бьіхомо пособллли (Луцьк, 

1388 Р 37). 

Посбл, -сла — післанець від кого до кого, ст. сл. сьль пізніше 
соль, сла, посьл'ь, посла; рос. посол, чс. розеї, словац. розої, п. 

розеї. 
У мові кінця XIX поч. XX ст. посол — це депутат до парла¬ 

менту або сейму. У сучасній мові це представник одної держави 

біля уряду іншої, амбасадор. 

Пбсох, -ха — довга палиця, символ влади. В ХУ-ХУІ ст. 

символ влади судового виконавця. Ц. сл. посоха — кий, споріднено 

із словом соха — плуг. Праслово, лит. зхака — гілка, д. інд. зикЬа 

— гілка, гот. зока — плуг. 

Тогдьі тот слоужебникь имєєт каждого кмєтя до врот 

посохом догькноутся (XV ст. ВС 14). 

Лекс. 1596.12 б: Жезл — посох, л-Ьска. 

Лекс. 1627.257: Тояг — посох, жезл. 

Посохнути — зах. укр. посхнути — див. засохнути. 

Пбспіх — велика швидкість, коли людина квапиться, п. 

розріесЬ, рос. спех, дієсл. спішити повстало при допомозі суфіксу з 
дієслова спіти, ц. сл. спеяти, приспяти — прибуток, хорв. бозріеб — 

дозрівати, чс. зріеіі — спішити. 

Лекс. 1627.231: ОгЬх — поспіх, похоп. Спишуся — поспита¬ 

юся, кваплюся. 

Посполйтий — спільний. У мові Х1У-ХУІІ ст. під впливом 
старопольського і старочеського розроіи, з'явилося і укр. посполоу 
— спільно, разом одночасно. Корінь пів, половина, присл. 

посполито — спільно, прикм. посполитьій — загальний, дієсл. 

посполитувати — знатися. 

И за нас и чада наша Господа Бога молити и о добром 

посполитому (Луцьк, 1322 Арх ЮЗР І/ІУ 3). 

Лекс. 1627.447: Пуплій — посполитьій, лат. 

Пост, а — 1. місце, на якому стоять, щоб за чимось стежити. 

2. об’єкт, який охороняється. На посту: на варті у військових 

частинах або і переносно, фр. розіе від лат. розіїиз. 
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Р05І ЇЮС ЄГ£0 ргоргег Іюс — після цього, отже з цієї причини. 

Формула, якою описали в схоластиці тенденцію прийняти те, що 

слідує після чогось за його причину. Напр. чорний кіт перейшов 

мені дорогу, тому я мав сьогодні стільки невдач. Це основа 

примітивного мислення і забобонів. 

Постав — сувій, штука тканини, від поставити, давньоукр. 

постава, сьогодні вживається тільки у розм. мові. У давнину міра 

сукна, 32 лікті. 
Кназю великому тферскому дано в Кракове в поставьі соукна 

малског а поставні соукна нопогонского? (1488 УКТ). 

Поста нити — І. надати чому небудь певне положення, 

покласти. 2. помістити куди-небудь. 3. прикласти щось до чогось. 

4. розм. спорудити, збудувати. 

А Руданская маєт оу подворе свего ворот поставити на влицу. 

(Луцьк, 1494 АЗ 1,102). 

Лекс. 1627.165: Положу — поставлю. 

Постать — 1. зовнішній вигляд, тіло людини. 2. уявний образ. 

3. особа як носій певних суспільних рис. 4. полоса ниви занята 

женцем. Ст. сл. постать, п. ро$іас — зовнішній вигляд від дієсл. 

зіас — стояти. Преображенський (Зтимол. словарь рус. язьїка 

1910-1918 том 11 113) виходячи з рос. значення цього слова — 

полоса ниви скошена за один раз, укр. — полоса ниви занята одним 

женцем, і срб. постат — ряд під час жнив пропонує інший етимон: 

по + стать — стисло вкладене. 

Лекс. 1627.79: Постать, образ, лице. 

Там же .87: Кшталт, постава албо постать. 

Там же .455: Скйла зв^ря морскоє, а постать красной 

нев'Ьстьі. 
Будучи в постать Божієй. Катих. 1645 р. 18 6. Принявши 

постать слуги. Там же. 

Постеля, постіль — 1. ліжко. 2. те що стелять на ліжку для 
спання, білизна. Давнє постель і постеля від стелити. 

Я Война... на нмя Яков пишу сию духовницу... лежа у рани на 

постели (XV ст. Арх ЮЗТ 8/1V 27). 

Лекс. 1627.170: Постеля глаголетея, егда ложе постелено ест. 

А ложе, ложко глаголетея, егда голо ест. 

Постельник — арх. придворний чин у Молдавському і 

Волоському князівствах, йому було доручено охорона спальної 
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князя, він вводив головних бояр на аудієнцію (прийом). Від слова 

постіль. 

Лекс, 1627.426: Кувикуларій лат. — постелник царев, 
покоєвий. 

Постерігати — 1. помічати, відмічати, спостерігати. 2. 

стежити за КИМ, чим-небудь. 3. первісного 5ІЄГ&, 5ІОГ£; ц. сл. стргу з 

носовим у. Праслово гр. зіег§о — люблю, прусське Ьиі -заг^аз — 

сторож дому, лит. зег£Ііі — стерегти. Див. осторожність. 

Лекс. 1627.301: Ощущаю — почуваю, постерігаю, омацую. 

Ощутй — почул. 

Пбстити — від ім. піст, посту, ц. сл. посгь, позичка з нім. 

Ґахіеп — стримуватись від їжі або від певних страв, або навіть від 
пиття з релігійних чи гігієнічних міркувань. 

Апостолове постити. Катих. 1645 р. 39 б. 

Постіль — те саме, що постеля. Укр. мова розрізняє ліжко і 

постіль на відміну від рос., яка вживає слово постель у розумінні 

ліжко з постіллю. Постіль білу стала слати (Трудьі зтн. зксп. Чуб. 

V. І.). І я кровавими сльозами не раз постелю омочу. Шевч. 

Постіль включає як і болг. постеля і матраси, і ковдру. 

Пострах — 1. страховище, страховиське. 2. розм. те саме що 

страх. П. розІгасЬ — страх. Всеслов., ц. сл. страхь, спорідн. з 

коренем страс — страдание, страждання. 

Лекс. 1627.266: Ужасованіє — пострах, перестрах. 

Там же .324: страшидло, страховище, страховисько, пбстарх. 

Постриг, -гу — стародавній Чин постригання волосся при вступі 

до духовного звання (в четці), або в монашество. Постриження 
чиниться також при хрещенні, по миропомазанні як знак підлеглості 

Христові. Від дієслова стригти, ст. сл. стришти, давньорус. стригу, 

стричи; д. чс. зїгіїїи, зігісі, п. зіггусіг. Праслов. *5їгі§и. 

Поступок — вчинок. Див. наступити. 

Лекс. 1627.296: Слушньїй и справедливий поступок. 

Посуд — предмет, в якому зберігається рідина. Ст. сл. судь. 

Етимологія цього слова виводиться за допомогою лит. іпсіаз — 

посуд від кореня іпсі — в і сіє — вкласти; оЬо — начиння, так 
пояснюється і ст. сл. посудь — начиння, тоді як судно, рос. судно, 

п. зисіпо — це калька з фр. уаіззеаи (лат. уазсиїиш) з тим же 

подвійним значенням. 
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Посудина — виріб з глини, шклянки, метала, який використо¬ 

вується для проготовлення або зберігання їжі. 

Лекс. 1596.12 б: Судима до черпання албо наливами. 

Там же .31: Судина до кадження. 

Посуха — брак дощу влітку, що приводить до загибелі 

рослинності. Див. засохнути. 

Лекс. 1627.219: Зной, посуха. 

Посягати — ст. сл. посягати — перше виходити заміж. 

Пізніше — задумати зробити зло, уже XIV ст. 

Потаємний — 1. захований в глибині душі. 2. яке навмисне 
ховають від інших. 3. таємничий. Від слова тайна, затаїти; п. 

рощетпу. 

Лекс. 1627.194: Злосник, потаємньгй. 

Потакувати — говорити “так” на предложення чогось, цебто на 
все згоджуватись, а особливо при розмові з людьми; п. роІакі\уас. 

Лекс. 1627.105: Ласкатель — похлТ>бца, потаковник. 

Звідси повстали слова: потакайло або потакач чи потаковник, 

потакатися — умовлятися й т. ін. Пор. приповістки: Потакач тим і 

живе, що язиком грає. Мовчи та потакуй. У Лесі Українки (“На 

полі крові” ст. 32): Мовчки потакує головою. 

Потап, -па — чол. ім’я, ст. сл. Поталій і Патапій, гр. роїаріоз 

— не спотикається. 

11 потписался семи под печат мещаиииа кпепскаг Потала 

Олєшкович (1498 41 АФ). 

Лекс. 1627.444: Потапій — непоткновен. 

Там же .446: Потапій — Коєстран. 

Потахйти — зах. укр. зменшуватись і стухати, погаснути. 

Спалахнув і потах. Бир. II. 11. 

Потебня — шкіряна лопать з боків сідла; рос. потебня. 

Прізвище знаменитого мовознавця. 

Потерпіти — зазнати щось важкого. Рос. потерпеть, терпеть; 

п. сіегріес, ц. сл. трп”Ьти, срб. трпети — терпіти, страждати, болг. 

гьрпя — переношу страждання. Праслово, лит. [ігри — потерпну¬ 

ти. деревеніти, лат. [огрео — заціпеніти. У слов’янських мовах 

збереглось і це значення. 

Потерпіти поразку, ідіома, пор. фр. їаіге Пазсо, їаіге есЬес, див. 

поразка. 
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Потйлиця — задня (рос. тьілная) частина голови, по-тил-иця. 

Потиличник — удар в потилицю. Корінь слова тил — зад. 

Обернути потилицю до кого — це в біблійній мові втекти, утікати. 

Пор. Вихід 23:27, Єрем. 18:17. 

Потир — чаша для тіла і крові Христових, тобто чаша для 

освячення вина і хліба під час церковної служби. Уживав вже Ісус 

Христос. Матвія 26. 27:28. З гр. роіугіоп від рое — п’ю: чаша, ц. 

сл. потирь. 

Лекс. 1627.171: Потир — чаша, кубок, келих, дерев’яньїй 
ковш, погар угорски. 

Там же .446: Потір — чаша, кубок, келих. 

Потік, -тбку — ст. сл. потькв. Невелика річка, струмок з 
швидкою течією. Від дієсл. потекти, потечу, з давнього тєшти. 

Слово о п. І. 1187 р.: Иссушили потокьі. 21. 

А дали єсмо пану Петру Мьішчичу у верху вьіписаная и со 
всими приходні и с потоки водиьіми (Луцьк, 1451 Арх ЮЗР 8 IV 

17). 

Потім — пізніше, у майбутньому, після чого небудь, услід за 

чим; ст. сл. потомв, потоумь, староп. роїутп, рос. потом. У давній 

мові вживалась і форма потьім. 

Слово о п. І. 1187 р.: П'Ьвше стаьімь княземт» а потоми 

молодьім'ь. 46. 

А потомт» пустивши Чьіжопку вь право, а вт>лево Ретовькою 

поступуючи (Луцьк, 1382 Арх ЮЗР 1/УІ, 2). 

Потіха — 1. те що розважає, веселить. 2. те що є відрадою 

для кого-небудь, рос. утеха від дієслова тішити; ст. сл. оугЬшити, 

пракорінь *ііхт>. 

Лекс. 1627.168: Посм^виско, потЬха, утЬха. 

Там же .324: Радость, потЬха, вес^льє. 

Потішйти, потішити — 1. розважати, веселити кого-небудь. 

2. заспокоїти кого-небудь. Від потіха. 

Благословени, которьіи плачут, тьіи будут потЬшени. Катих. 

1645 р. 75 б. 

Вязня погЬшити. Катих. 1645 р. 78 б. 

Потбмний — 1. те саме що прийдешний. 2. діал., арх. 

нащадок. Від слова потім — потомь. 
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Праця моя тая у потомньїх вдячность отнесет. Лекс. 1627. 
пер. 

Потометво — 1. нащадки. 2. молодняк від тварин, птахів. Від 

слова потім. Рос. потометво, потомок, болг. ПОТОМЬК, потомец, чс. 

роїотек. 

Лекс. 1596.24: Прижитіє — потометво. 

Потоп, потопу — дуже велике наводнення. Ст. сл. потопь 

було ч. р. так в болг., чрб. рос. і п.: в чс. роїора, зах. укр. потопа. 

Від дієсл. топити. Див. топити. Потопом вод окрило мою душу. 

Пантелеймон Куліш, Іов, Львів, 1869.49. Як у дні перед потопом. 

Морачевський, Святе Єван. Вид. 1921 р. Львів, Матвій 24:38. 

Потрава — арх. їжа, блюдо, п. роІга\уа в суч. мові страва, тоді 

як “потрава” означає знищення посівів тваринами, від потравити. 

Лекс. 1627: Пища — става, потрава. 

Там же .18: Вареніє — вариво, потрава. 

Там же .92: Стравляю в жолудку потравні. 

Потравити — знищити посіви тваринами. 

Ачь хто комоу потравить жїто жївоїною... четвертая часть 
пєнєзей имєєт заплатить (XV ст. ВС 25). 

Потрапити, -аплю, -пиш — досягти чогось, це давнє значення, 

а сучасне: опинитися в якому-небудь місці, мети своєї дороги, зах. 

укр. потрафити, п. роїгаґіс, з нім. іхеіїеп, мин. час. Ігаї' — зустріти. 

Потрапить на свою. Свидн. Люборацькі.44. 

Потреба — 1. необхідність, без потреби — без необхідності. 

2. те без чого не можна обійтись. Класична формула комунізму: 

Від кожного за здібностями, кожному за потребами. На потребу 

когось: в чиїсь інтересах. П. роСггеЬа — необхідність від індоєвр. 

праслова, ц. сл. тр'Ьба, рос. требовать — вимагати, требуетея — 

потрібно, інд. гаграіі — насититись, гр. іегротаі — радіє. 

Одно ж позволяю зятю моєму и дочце моей на потребу имь 

самим на селодбу... у дуброве моей Хренницкой дерева утяти. 

(Хрінники, 1472 Арх ЮЗР 8 III 3). 

В давнину могло означати і скруту; фактично битву. 

А ись того имать нам служит копиємь а шествю стр^лцєвь 

гд-Ь коли нам бдєть надобно к нашєи потрйб'В (Львів, 1399 Р 59). 

Лекс. 1596.29 б: Требованіє — потреба. Требую — потребую. 

Потреба варити иж єст Бог. Катих. 1645 р. 1 б. 
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Абьі без потребьі кровт Христіанская не проливалася. Катих. 

1645 р. 81. 

Потребуючий — який має потребу, потребує. 

Потребуючому порадьі одати здорову раду. Катих. 1645 р. 80. 

Потрібний — 1. необхідний, без чого не можна обійтись. 2. 

корисний. 3. стосовний до даного випадку. 

Хто комоу... дрєва потребная рубают мьі оуставлдємь на нїх'ь 

виноу (XV ст. ВС 28 зв.) 

Лекс. 1627.449: Рьім — потребная. 

Це спроба власної етимології назви Риму, хоч слово етруське. 

Потрутйти — зах. укр., арх. з’явилось під впливом п. роїщсіс. 

На Наддніпрянщині — поскидати, скинути. 

Потужний — який має велику фізичну силу або який має 

владу над чимсь, від слова потуга, п. роІ$§а, роїегпу з тим же 
значенням. Слова споріднені з ім. туга, тяжість і тяга. Натужитись 
значить робити зусилля. Див. натяжка. 

Лекс. 1627: Рьім — моцньїй, потужний. 

Там же .456: На тіілТ потужний. 

Потяти, тну, тнеш — арх. 1. зрізати, зрубати. 2. убити. У 
давнину боролись переважно шаблями і мечами. 

Слово о п. І. 1187 р.: Луце ж потяту бьіти. 

Потьбмкінські села — обманне представлення недоброго чи 

бідного як добре й багате. Року 1787-го імператриця Катерина II 

вибралась в Україну на ревізію нових міст та осель відвойованих від 

татар. Новоназваними Катеринославським намісником був 

головнокомандуючий військ, князь Григорій Потьомкін і він 

наказав по берегах Дніпра, яким їхала цариця, спішно поставити 

декоративні будівлі, і Катерина раділа, що новий край так сильно 

розбудований. А все було... сама декорація й обман. 

Похвала — хороший, похвальний відзив про кого-небудь, 

схвалення. Від слова хвала. Давня укр. вимова похвала. Прасло- 

во, болг., рос. похвала, п. сЬ\уа1а, у старопол. мові через ф: їаіа, 

їаііс, див. і. рум. їаіа. Див. хвалити. 

Лекс, 1627.156: Плесканія — похвальї. 

Похвальний — гідний похвали; який містить у собі похвалу 

— похвальне слово. 

Мьі... от родитєлєв наших обьічаєв цнотами о шлахєтньіх и 
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похвалньїх отстоупати нє имаємо (Сучава, 1462 ВБ II 283). 

Похорон, похорону — погребіння мертвих у мн. вживається 
рідко — похорони, похорон. Хотіли темний похорон отправляти. 

Историческія піісни малорусского народи сі> обьясненіями Вл. 

Антоновича и М. Драгоманопа т. І К. 1874.1 17. У рос. мові тільки в 
множині — похоронні. Рос. хоронить — це поховати мертвих. Це 
слово має і арх. форму хранити із значенням зберегти, рятувати: 

Хрань боже. Ст. сл. хранити — годувати, зберегти, захищати — 

ангель хранитель. Праслово *хогпа, хогпеП вважається спорідне¬ 

ним з лат. вегуо, аге — рятувати, зберегти, авест. Ьагаіїе — 

зберегтися, стерегтися. 

Похотіти — арх. захотіти, схотіти, ст. сл. хотЬти або хьгЬти, 

праслово *хьїеїї. 

А єсли похочєт за моуж поити... тогдьі дЬти мои мають пєнєзи 

єй отдати (Кобринь, 1454 АЗ II 10). 

Похоть, -ті — арх. бажання. Від похотіти, по-хоть — велике 

бажання, пор. чс. сЬиі’ — бажати, апетит, п. сЬес — бажання. 

Слово о п. І. 1187 р.: Спал князю умь похоти. 

Поцілувати, -лую — ст. сл. поц'Ьловати; поцілуватися, 

поцілунок, місц. поцілювати: дотикнутись до когось чи чогось 
губами, приложитися до чого. Див. цілувати. 

И присягалв єсмь Богу и поц'Ьловал єсмь Божиє дєрєво 
(Кременець, 1434 Р. І 130). 

Почйїв — селище міського типу (СМТ) в Тернопільській 
області на території колишньої Волині. Вперше згадується в 
документах на початку XVI в. В Почаєві знаходиться один з 

найбільш відомих укр. монастирів, місце прощі до чудодійної ікони 

Божої матері і до сліду її стопи. Розташоване біля Почаївської 

гори, на якій і стоїть монастир і від якої пішла назва, слово поча — 

калюжа, болотисте місце. 

Там на горі в Почайові ясная скала стала. 

Як наступило турецьке військо, як темна хмара. 

Початок Думи “Чудо Матері Божої в Почаєві”. М. Л.К. 

Почйти, починати — зробити перший крок в якійсь дії. Див. 

зачинати, кінець. 

Грамота в. к. Мстислава 1130 р.: Которьій князь почьнеть 

хогЬти отяти. 
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Слово о п. І. 1187 р.: Почнем же повість сію. Почнуть наю 
птици бити. 44. 

Іпат. Літопис, XIV ст.: Хто почал княжити. Се начнем 
повіють сію. 

Тогдьі владика почала вказовати и р'Ькль (Погоничі, 1422 Р 
97). 

Початок, -тку — вихідна точка, перший крок в якійсь справі, 
перший момент в існуванні; див. зачинати, кінець, конати. 

То єст личба до той книьі как имают тетрад бьіти от початкоу 

азь до конца (Краків 1491 МВ). 

Лекс. 1627.135: Начало — початок. 

Там же .449: Рос — голова, верхь, початок. 

Там же .458: Стихіа — початки, елементьі. 

Бог... початку и конца не маючій. Катих. 1645 р. 4. 

Тонь єст початкомь первородньїмь. Катих. 1645 р. 37 б. 

Починати — недокон. від почати. 

Наука трудная кождому починаючому. Катих. 1645 р. 2. 

Пост, которьій ся починаєте. Катих. 1645 р. 39 б. 

Пбшта — з італ. розіа через нім. Розі, п. росгіа, рос. почта. 

Державна установа, яка здійснює пересилання і доставку адресатам 
листів, газет, журналів, посилок і т.д. 

Вже в римські часи існували кінні гінці. Вони називались розіїі 
едиііез — тобто поставлені їздці і були організовані по військовому. 

Це і є далека основа слова “пошта”. У Середні віки з часів Карла 
Великого існували поштові гінці, а в 1516 р. Франц фон Таксіс 
організував першу поштову службу для публіки між Брюсселом а 
Віднем. В 1874 р. був заснований світовий поштовий союз. Слово 
поштамт також німецьке — це поштове бюро, нім. Розіаті, 
натомість слово поштальйон — поштар, листоноша, п. росгЮ\УІес, 

це ерос, почтальон — візник, який гнав поштові коні, екіпаж з 

каретою, який служив у минулому столітті засобом транспорту 

пасажирів а також перевезення пошти — листів і газет. М.Л.К. 

Пояс — див. пас. На Мараморщині і Закарпатті це також 

назва райдуги, бо під впливом словацького разек її вважають 

поясом Божої Матері, яка пов’язує небо з землею. 

Пра- — це приставка (префікс) в іменникових складних 

словах і визначає поглиблення назад у старину, як перед, перше, 

напр. батьківщина — прабатьківщина; слово — праслово; дід — 

107 



прадід, пращур; батько, отець — прабатько; мати — прамати; баба 

— прабаба, але і правнук — тобто проникнення у майбутнє. Цей 

самий паралелізм знаходимо і в нім. мові, де маємо Ііг^гоззуаіег — 

прадід але і Цгепкеї — правнук. Наголос в укр. мові здебільшого 

на це пра-, бо воно міняє зміст слова. 

Пра- префікс індоєвр. *рго — перед. 

Прабаба — це мати або баба баби. 

Правда — 1. істина. 2, справедливість. У давній мові мало 

ще і додаткове значення — праведність, чесність, присягу, умови 

договору, судове рішення. 

А што той грамоті писано тую же правду литовьскьімь 
княземт» держати (1352 Р 6-7). 

Ст. сл. правьда, болг. правда — правда але і поголів’я худоби, 

срб. правда — процес, словен. ргаусіа — судова справа. 

Лекс. 1596.24 б: Правда — справедливості). Праиеден — 

справедливьій, праведник. 

Лекс. 1627.173: Правда — справедливість. Праведний — 

справедливий, годний. 

Тепер правда у панів у темниці. 
А щира неправда з панами в світлиці. 

Народна пісня “Правда” Б. Лепкий, Струни, 51. 

Правдйвий — 1. справедливий. 2. слушний, правильний. 

Сказоуємь ми правдиве а пєтра сказоуємн оу вину котораяж 

пїслна о соудмх ь (XV в. ВС 23). 

Науки своєи правдиои. Катих. 1645 р. 26 б. 

Прйвий — по праву руку. А крім того невинний. На Статно¬ 

му Суді Господь “поставить вівці праворуч Себе, а козлята ліво- 

р\ч”. Матвія 25:33, отже права сторона, права рука все вартніша і 

сильніша. Слово всеслов’янське і індоєвропейське. Сюди ж 

правда, правдивий, праведний, право. Пор. лат. ргоЬиз — добрий, 

чесний. Див. лівий. 

Лекс. 1596.10 б: Десньїй — правий. 

Лекс. 1627.51: Десньїй — статечний, щасливий албо способ- 

ннй. 
Проф. І. Огієнко виводячи семантику слів з основою “прав” з 

Ьіблії не враховує що ця основа набагато давніша і сягає язичеських 
часів і індоєвропейської спільноти. Поняття правий у протилецності 
до лівого має зовсім іншу форму в індоєвропейських мовах. 
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зафіксовану і в наведених цитатах з лексиконів, а саме десьн-, з 

якого походило ц. сл. десница, лит. сіе$2Іпа$, інд. сіакзгіпа, гр. 

сіехіоз, сіехіїегоз, лат. сіехіег, гот. іаіЬз\уа, рос. десница. Але вже у ц. 

сл. реліг. текстах появляються поруч і слово правьій із значенням 

протилежний до лівого. Ці два слова зустрічаються і в текстах 

ХІУ-ХУ ст. як омоніми. 

Аж там єсмо застали боярь Хмельницкихь з людьми ихь 

которьіе намь поведальї же одь той дольїни по правой сторони 

грунгь Хмельньїцкій (Новоселиця 1430 ГВКЛ 7) — це правий 

протилежний до лівого, а ось і правий у значенні який має рацію: 

А мьі того со КНАЗМИ и паньї досмотр'Ьвши и в том єсмо КНАЗА 
Олександра знашли правого (Луцьк, 1491 А5 І 94). 

Оскільки в старих індоєвропейських мовах, в яких зберігались 
ще в лексиці сліди первісного культу вогню вираженого між іншим 
і словами з основою РК/РЕК ними виражалось і поняття правди¬ 

вості, справедливості, яке приписалось божествам вогню, а в Біблії 
це саме поняття виражалось образно через десницу, праву сторону 
протилежну до лівої, ці дві основи почали відчуватись як синоніміч¬ 

ні — тобто утворилась синонімія між десьн і правь, яка яскраво 

відображається у лексиконах Зизанія і Памви Беринди. Поступово 
друге слово витіснило перше в розумінні протилежний до лівого, і 
слово десний, десница є живим, сучасним лише в південно¬ 

слов’янських мовах, в болгарській, сербо-хорватській, словенській, 

натомість у західно- і східно- слов’янських мовах вживається 

послідовно для означення протилежний до лівого слова правий, а 

десниця вживається дуже рідко, тільки як архаїзм у російській і 

частково в укр. мові, див. десниця у І томі цього словника. Отже 

укр. правий, рос. правьій, п. рга\уу, чс. ргауу означають одночасно і 

по праву руку і слушний, хоч фактично вони є тільки омоніми. Це 

все наслідки впливу семантики Біблії. М.Л.К. 

Правйло — пристрій, на якому розправляють що небудь, або 

за допомогою якого щось розрівнюють, вигладжують. Від правйй 
у розумінні непогнутий, непокручений. 

Лекс. 1627.173: Правйло — язьічок у ваги, м^ра, проба альбо 
шнур телескій, уголница. 

Правити — І. управляти, керувати, здійснювати верховну 
владу. 2. справляти, чинити що небудь. 3. спрямовувати рух. 4. 

прямувати куди-небудь. 

Слово о п. І. 1 187 р.: Сліщ править к Дону великому. 
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Прйвити — 1. говорити, наполягаючи на чим-небудь. 2. 

здійснювати обряди. Ц. сл. правити це судити, право — суд на цій 
основі, в зах. слов. мовах слово правити набрало значення 

говорити, мовити, в тому числі і в церкві. Рогргашас у польській 

мові і давньоукр. 

Федько Гаврилович масть то правити: Господарь нашь 
великий князь всказаль кь тьюєй милости... (Троки, 1494 В О II 

387). 

Тут в розумінні сказати, доповідати, а нижче в значенні 
справляти обряди: 

Без которьгх жадною мйрою Літургія Святая отправлятися не 
можеть. Катих. 1645 р. 49. 

Правити — 1. ліквідувати несправності, виправляти. 2. 

випрямляти, це значення виводиться із слова “правий” із значенням 
— прямий, непогнутий, срб. прав — прямий, болг. право — прямо. 

Правйця — права рука. Протилежне лівиця — ліва рука, чс. 

ргауісе. 

Лекс. 1596.10 6: Десница-правица. 

Прйвник, ка — рідко: юрист, фахівець із правознавства. Від 

слова право. У давній мові слово мало інше значення, див. Лекс. 

1627.172: Правник — позиваючий. 

Прйвнук — син онука чи онучки. У давній мові праоунуча 

тільки в множині означало: нащадки: 

А даль ссмьі йму оу вйк и дйтєм йхь и оунучятом йхь и 

праоунучятом йхь (Львів, 1443-1446 Р 1447). 

Прйво — 1. інтереси певної особи, захист яких спирається на 

законі. 2. правила обов’язкові для співжиття. 3. законодавство: 

римське право — римське законодавство, на якому спирається 

більшість законів багатьох європейських країн. 

Лекс. 1596.14: Закон — право. З праслов. кореня *рго-УО$ з 
ін. доєвр. пракореня РК/РЕР, див. Перун, правий. Лат. ргіуиз — 

власний, ргіуі1е£шт — виняткове право, болг. прав — прямий, 

правий, срб. правневинний, прямий, справедливий, чесний, інд. 

ргаЬЬиз — видатний, англос. їгат — сильний, сміливий, давньо сл. 

— який прямує вперед. Слово право із значенням законодавство, 

забезпечення законом інтересів індивідуума всеслов’янське. 

Використання індоєвр. кореня РР/РЕК. для понять законності 

пояснюється тим, що архаїчні індоєвр. божества вогню були також 

110 



охоронцями організованого суспільного життя, оскільки вогонь і 

послужив свого часу каталізатором суспільної організації людей. 

Невипадково ж до сьогоднішнього дня шлюб в Індії заключається в 

той спосіб, що молода пара сім разів обходить кругом багаття. 

м.л.к. 
Правовйй — який поважає закони. Вираз правова держава 

став популярним у 80-х роках як полемічно загострене поняття 
протилежне комуністичній й тоталітарній державі. 

Православний — калька з грецького огіЬобохоз — правовір¬ 

ний. Однак з XIV ст. через неправильне розуміння слово боха було 
тлумачене як слава замість віра і тому вираз був неправильно 
перекладений як православний. Цю думку висловив А. Брюкнер 
(Зйпупік еІутоІО£Ісгпу роїккіезо, II вид. 1957 435). 

Лекс. 1627 пер.: Православним паном. 

Церковь Православная. Катих. 1645 р. 70 б. 

Правувйтися — діал. судитися від слова право у розумінні 

судова справа. Інше значення слова — виправдовуватися. 

Лекс. 1627.262: Тяжуся — правуюся. 

Прагматйчний, практичний, діловий — з гр. рга§таІіко$ — 

дійовий, чинний. Прагматизм — це філософське вчення, яке 

розглядає мислення з точки зору його корисності. Головний 

представник прагматизму американський філософ Вілліам 

Джеймс. 

Прагнення — сильне бажання. Потяг до здійснення чого 

небудь. З пракореня *рог£ - рга£, яке означало потріскати, 

лопнути. Споріднено з словом спрага, ст. сл. прагноути (з носовим 
у) — хотіти води. П. рга^пцс — відчувати справу, зрга^піопу — 

жадібний напитись, рга^піепіе — спрага. Абстрактне значення 
розвинулось в укр. мові на тлі фізіологічного. Спочатку переважа¬ 

ло конкретне: 

Лекс. 1596.12 б: Жажда — прагнбньє. Ж£жду, прагну, пити 

хочу. 

Прйгнути — сильно бажати у давній мові головно бажати 

води. 

Лекс. 1627.29: Возжадалася — прагнул. Жадаю — прагну. 

63. Жажда — прагненьє. 63. Жажду, прагну, жадаю — хочет ми 

ся пити, пити хочу. 
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Благословени которьш прагнуть справедливості. Катих. І645 

р. 77. 

Прадід — дід мого діда, предки, ст. сл. пр'Ьдйдь. Прадідів¬ 

щина — спадщина від прадіда, у давній мові прадєдина. 

Великий князь Витовть даль бьіль прадеду их Крупшу земли 

(Вільно, 1495 РИБ 601-602). 

Прадідівський — ст. сл. прадіьдьнь, прикм. до слова прадід. 

Слово о п. І. 1187 р.: Звонят вь прадьднюю славу. 27. 

Прйздник — арх. рос. свято, рос. праздньїй — порожній, 

пустий. 

Лекс. 1627.174: Праздновати — святити. 

Празник, -ка, празниковий — свято, святковий, переклад гр. 

аргакіо^ — неробний (день), отже ст. сл. праздникь — це день 
вільний від праці. Пізніше день святковий, а особливо день святого, 

на честь якого поставлений храм, храмове свято. 

Що бідний невольник у тебе пробуває. 

Празника Рождества будь ли Воскресеньє не знає. 

Дума “Плач невольників” Б. Лепкий, Струни, 33. 

Празнувати, празникувати — розм. святкувати; у давній мові 
— праздновати. 

Лекс. 1627.174: Праздновати, святити. 

Пракрити — назви середньоіндійських діалектів, з яких 

розвинулась більшість сучасних мов Індії. 

Практика — здійснення, хід, проведення, втілення якихось 

ідей. Гр. ргахі$ — діло, ргакііка — діяльність, ргаззо — роблю. 

Лекс. 1627.282: Практіку оповТщаєт. 

Практичний — діловий, гр. ргакіікоя — діяльний. 

Пранці, пранців, пранцюватий, працюватіти — народна назва 

сифілісу, занесеного ніби французами. Насправді цю недугу 

привезли моряки Христофора Колумба з Гаїті і вона вже з к. XV в. 

у Польщі зветься ітапса, ітапсо\уу. Від поляків слово перейшло в 
укр. мову в народній вимові пранці. У мадярській мові слово Ггапс 
збереглось як лайка реальне значення якої тепер нікому вже 
невідоме. 

Лекс. 1627.277: Френчюга — фрйнца, имя недугу, хороба 

блудньїх. 



Праотець, -отця — слово в подвійним наголосом. Це 
прародич, предок. “До пратоців відійти” — померти, вираз з Біблії. 

А то дали єсмо оу дом свт^и троици на памдт родитєлм 
нашимь сь тцом праоцєм а нам на здорове (Київ, 1459 Р 174). 

Прапор — військове знамено, слово всеслов’янське. Звідси й 

прапорщик — молодший офіцерський чин. Прапорщик — перше 

значення було прапороносець. “Прапороносці” — назва роману О. 

Гончара. Від ст. сл. пьрати — літати, повівати, що і пояснює 

значення слова. 

Праск — 3. У. з п. ргазк від нім. ргаззеїп, на Наддніпрянщині 

тріск, галас, гук, хруск, луск. 

Праслова — В нашій мові дуже багато т. зв. праслів, тобто 
слів, що повстали ще за часу індоєвропейської прамови. Такі 
праслова відомі всім індоєвропейським мовам, напр. мати, сестра, 

брат, небо, дім і сотні і т. п. Виводити ці слова з мови грецької чи 
латинської не можна, це спільні праслова. Говорячи про родовід 
якогось слова, не треба класти увагу тільки на саму подібність 
бреніння слова, бо це може бути зовсім випадкове. Наприклад, не 
можна твердити, що наше але повстало з грецького алла, хоч у них 
навіть значення однакове. В своїй праці “Иноземньїе олементьі в 
русском язьіке”, Київ, 1914 я докладно про все це розповідаю; там 
же розповідаю й про грецькі і латинські слова в нашій мові і подаю 

докладну літературу цього питання. 

Прасунок — розм. заст. біда, лихо, неприємність. Див. 

фрасунок. 

Працювати — робити, слово зах. сл., білор. також працоваць. 

Звідси праця, працівник, працівниця, працьовитий і ін. —■ сильно, 

особливо на Правобережжі випирають слова робити, робота й т. ін. 

Походить може від ст. сл. прати — чавити, тіснити, пор. прачка, 

прач зо змінною ч на зах. сл. ц. 

Лекс. 1627.161: Подвизаюся — прядую. 

Працують в'ь пропов'Ьданю Слова Божого. Працують вь 

Слов'Ь и вь науцЬ. Катих. 1645 р. 40 б. 

Праця — абстр. ім. від дієсл. працювати. 

Лекс. 1596.22: Усйліє — праца. 

Т. т. ЗО: Труд — праца. Труждаюся — працую. Трудолюбіє 
— кохаьєся в праци. Трудолюбивій — працовйтьій. 
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/Іекс. 1627 пер. Працею усердною на св'Бт вьіпущаю. 

Т. т. Праца моя тая. 

Т. т. 59: ДііЛаніг; — робота, справа, учиньє албо праца. 

Д'І.лателньїй — працовитьіи. 60. 

Т. т. 259: Труд — праца, робота. Трудолюбезньїй — працовй- 

тмй, кохаючійся в праци. Трудолюбіє — кохаиьє ся в праци, працо- 

вйтость. Трудньїй — праци полньїй. Труждаюся — трацую, 

работаю. Трудноє — працовйтоє. 

Прач — арх. людина, яка займається пранням білизни. 

Походить від ст. сл. прати — чавити, тіснити; див. працювати. 

Прачт> — бї>лильникь, бл'Ьхар'ь Син. 6. Бл*Ьхарня або прачка 

— б^лилница Син.6. 

Бліьхарня — це тут п. ЬІесЬагка — прачка від нім. ВІесЬ — 

бляха, бо білизну перуть тручи її об бляху. 

Пращур — ст. сл. праштурь — прапрадід, дід діда, найдавні¬ 

ший ступінь родства. Пра — щур, а щур може предок. 

Цікаво що в документах внесених до Словника староукраїн¬ 

ської мови ХІУ-ХУ ст. (Київ, 1978) слово пращоурата має значення 
нащадки, правнуки. 

10 Романа воєвода даль єсмь слузіь нашєму... і праоунучатомь 
єго и пращюратом ь єго со оусіімь правом’!» (Роман Сокі 17). 

Пре-рідко творить найвищий ступінь, це архаїзм, для цього 
приєднуємо пре- до першого ступеня, а не до другого: пречистий, 

прехороший, прегарний. Пречиста — це епітет Богородиці. 
У ст. сл. мові має форму прЬ, тому в румунській мові, куди ці 

слова проникли дуже давно разом з релігійною лексикою сам 
префікс вживається як частка — гак як він колись вимовлявся і в 

слов’ян “ртеа” прєблагословенньїй, прєввзлюбленньїй, сьін 

Пр-ЬСВІзТЛЬМ!. 

11 боуди ємоу клятва от Бога отца п от прєчпстьія нашея бгца и 

приснод-Ьвьі Марія (Київ, 1446 Р 154). 

Предмет — річ, пред-мет (ст. сл. метати — кидати). Предмет 

— наперед кинене. 

Предок — 1. старший родич. 2. той від кого веде початок рід. 

3. мн. предки — це попередники сучасних поколінь; ц. сл. пріьдокь 

від пр-Ьд + кт. 

Предокт> его сь того именья намт. служьбу заступовал 

114 



(Краків, 1489 РИБ 437). 

Предтеча — арх. попередник. У церковній літературі це 
епітет Іоанна Хрестителя. 

Лекс. 1627.178: Предтеча — упередитель. 

Презент — дарунок з (|>р. ргскепі з сер. лат. Слово часто 
вживається у польській мові: рге/епі, в укр. у зах. діал. із зміненим 
наголосом. 

Президент — тепер називають звичайно “президентом” 

начальника цілої держави, якщо ця держава є республікою, а не 

монархією. Це слово є латинського походження. По-латинськи 

ргаехісіеге значить сидіти напереді, предсідати. Цю назву для 

начальника держави чи іншого уряду або й великої організації взято 

тому, що такий начальний урядник в римлян для своєї почесті мав 

право і обов’язок сидіти напереді всього зібраного уряду під час 

наради. По-українськи “президент” значить дослівно “предсідник”. 

У відновленій українській державі за парламентарного 

режиму Української Центральної Ради, а потім за Директорії 
Української Народної Республіки начальник держав мав титул 
“голова”, щоб тим підкреслити, що в начальника держави є 
найважливішою справою державний розум, який міститься в 
голові. Голова в людськім тілі є найважливішою і найкращою 
частиною людського тіла, яка дає характеристику даній особі. 
Тому саме і титул Голови Української Центральної Ради і Голови 
Української Народної Республіки (цей титул носив перший 
начальник української держави професор Михайло Грушевськип. 

Потім титул Голови Директорії Української Народної Республіки є 
доцільним і гарним титулом. 

Презирство — погорда, зневага, презирливий — згірдливий, 

погордливий, згірдний, зневажливий. Стародавні вирази, відомі в 

пам’ятках із XI в. прі>зорство — гордість, пиха, проіьзоривьій — 

гордий, пишний, прозирати — зневажати. Тут пріз, пре — пере, а 

тому “презирливий — хто перезирає, дивиться через вас, хто 

недобачає вас. У Словнику Памви Беринди 1627 р. гарно перекла¬ 

дено: презираю — переношу оком, погоржаю, пр-Ьзр-Ь — переба- 

чил, презорство — пиха, гордость, перебачене (з вид. 1653 р. ст. 

120). Первісне значення цих слів знати добре з цього речення 

Київської Учительної Євангелії 1637 р. ст. 89: Жебьі сироть окомь 

своим не переносили. 

115 



Преісподній — ст. сл. пр'Висподьний — найглибший, найниж¬ 

чий. Ровь преиеподьнии — ад. Мн. преисподьняя — пекло, той 
світ. 

Лекс. 1627.179: Преисподнии — пропастньїй, найнізнішій, що 
под самьім сподом. Преисподняя — пропасть. 

Прелат — почесна назва католицького і англіканського 
духовенства в лат. ргаеіаіих — поставлений попереду, італ. ргеїаіо, 

фр. ргеїаі, нім. Ргаїаі. В В. У. і лралат в п. ргаіаі. 

Прелесть — у давній мові спокуса, обман, точніше диявольсь¬ 

ка спокуса, тобто піддавання душі прельщанню, підлабузництву 
нечистої сили, ц. сл. прізльстити. У суч. рос. мові слова прелесть, 

прелестньїй мають позитивне значення: чаруюче, прекрасне. 

Лекс. 1627.180: Прелестник — ошуст, ошукач, зводник. 

Прелесть — ошуканьє. 181: Прелщаю: ошукую, оманюю. 

Прелщеніє — омана. 

Т. т. 322: Прелесть — блуд, фалш, омьілка. 

Прем’єр — слово прем’єр є французьке і значить перший. 

Такий титул носять часто провідники урядів. Синонім — прем’єр 

міністр. 

Преображеніє — арх. зміна, перетворення, назва церковного 

свята Преображення Христа 6 серпня. Ідеться про змінення 

обличчя Христа, його просвітлення під час перебування на горі 
Таборі (Фаворі). Матвій 17:1-9. Із ц. сл. пр'Ьображеньїй від 
гір'Ьобразити. Калька з гр. шеіатогріїозіз. 

Лекс. 1627.184: Преображеніє — перем'Ьненьє. 

Четвертий Пост, до Преображеня Господня дній шесть. Катих. 

1645 р. 39 6. 

Препаранда — 3. У. з лат. на Наддніпрянщині — підготовчі 

курси. 

Прес — машина для оброблення тиснення різних матеріалів і 

заготовок, з фр. ргеззе, що походить з лат. ргеззиз — стискання, 

тиск, чс. ргез, п. ргезза. 

Лекс. 1627.256: Тйска, тиск, праса. 

Т. т. 257: Точило, праса, винная кадь. 

Преса — періодично публіковані видання з того ж фр. рге$$е, 

тому що типографія, друк це те саме тиснення, тиск. Жовта преса 

— преса неповажна, для зиску, з англ. іЬе уе11о\у ргезз. 

116 



Пресвітер — ст, сл. прєсвитерь 3 гр. рГЄ$ЬІЇЄГ05 — старший, 

старійшина. 1. у католицькій церкві як і православній — священик. 

2. виборний громади пресвітерянської церкви. 

Лекс. 1627.446: Пресвітер — старішій, священик. 

Престбл, -у — І. трон монарха. 2. у християнських церквах 
місце, на якому зображений Бог, що сидить на троні. 3. символ 
вищої духовної влади: ц. сл. стиль. 

Слово о п. І. 1187 р.: Вьісоко судити на своєм злотокован- 

Н'Ьмь сто літ ЗО. 

Лекс. 1627.326: Требище — Престол, оф*Ьра, м'Ьстце где 

офТфьі різано Богу, отдавано і палено. 

Це значення у сучасній мові вже втрачено, бо ідеться про 
обряд цілопалення в євреїв описаний у Пятикнижжі Мойсея. 

Престол чи Трапеза, гр. Тгаребга скорочено з Теїгаресіга, іеіга 

— чотири і ресіга — нога. Зветься ще Святилище — найважливіше 

місце у Вівтарі, де Святий Дух посвячує хліб і вино. 

Престол Горній чи Запрестолля, він повищений (ц. сл. горній), 

це Катедра Ісуса Христа. Під час Св. Богослужби на ній сидить 

Архиєрей. Праворуч і ліворуч від нього сідалище Священиків — 

вони представляють апостолів. 

Претекст — заст. книжний — привід. Фр. ргеїехіе з лат. 

ргаегехшз. У Беринди ноголос польський. 

Лекс. 1627.190: Прирок — претекст, вьімовка. 

Претензія — з сер. лат. ргаеіепзіо: § по п часом вимовляють 
як з, італ. ргеїепхіопе, п. ргеіепз]а, зах. укр. прентенсія. Це 
вимагання чого-небудь від когось, вияв незадоволення чимсь. 

Префект — в Г. префект з лат. ргае£есШ$. Вже в давньому 
Римі префектами називали людей, що займали високу адміністра¬ 

тивну посаду. Те саме в сучасних євр. країнах, де державна мова є 
романська. Це начальник департаменту у Франції, начальник 

повіту в Румунії. У дорев. Росії інспектор духовних шкіл. 

Прецінь — зах. укр. з п. рггесіе, рггесіег. На Наддніпрянщині 
це слово зовсім не вживане, тут — одначе, все-таки, проте, всеж, 

ж. А прецінь бачила ти мене стільки разів. О. Кобилянська, Мати 

божа. 

При — прийменник із значенням біля, у часових відношеннях 

у момент, коли щось відбувається, позначає належність, обставину 
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за якої відбувається дія. 

Як префікс при- означає наближення. 

Приватний — лат. ргіуаіиз — особистий, позбавлений посади. 

У сучасних мовах особистий, неофіційний, домашній, несуспільний. 

Самому отправити набоженство приватне. Катих. 1645 р. 38 б. 

Привертати, привернути — 1. змінити напрями руху, поверну¬ 

ти. 2. підкорювати, привертати до себе симпатію. 3. повертати, 

поновити щось втрачене — у давній мові це значення було більш 

поширене, тепер тільки розмовне. 4. розм. завертати. Див. вертати, 

завертати, повернутися. 

Волна єсми имєна продати и замєнити... як хотачи так ихт ку 

потрєбизнє своєй привернути (Ровно, 1488 АЗ 1 241). 

Кождая душа до своєго власного гЬла привернена будегь. 
Катих. 1645 р. 60 б. 

Примісти, приводити — !. приводити, припровадити. 2. 

примушувати прибути куди небудь. 3. довести до якогось стану. 

Див. вести, переводити, перевести. 

Слово о п. 1. II 87 р.: Слава на суд приведе. 

И от того принел нас пан Янчинский и к граням (Володимир, 

1498 Арх ЮЗР 8 IV 119). 

Привиджуватися — поставати у сні або в уяві, снитися. Див. 

видіти. 

Лекс. 1596.18: Мечтаніє — привиденьє. 

Слово прнвндение вживається у сум. рос. мові, в укр. примара, 

привид. 

Привітати — вислів чи акт привіту. Див. витати. 

Рано вітаються добридень або добрий ранок; удень — 

добридень або добрий день; у вечері — добривечір або добрий 

вечір. Привітання при зустрічі на дворі див. здоров. 

Привітання в 3. У., на Мараморщині і в Канаді: Слава Ісусу 

Христу! Відповідь: На віки слава! Крім цього православні ще 

вітаються: Слава Богу! Відповідь: Навіки слава! 

Пригожий —- 1. нар. поет, гарний на вроду. 2. розм. придат¬ 

ний. Див. годити. 

Лекс. 1627.162; Пристойне, пригоже. 

Т. т. 188: Годиться, пригоже, в час. 

Прйгорщ, пригорща — обидві кисті рук напівзігнуті і складені 
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так що в них можна тримати щось покладене, насипане, кількість 
вміщено в такий спосіб, або яке може так зберігатись, переносно 
невелика кількість; рос. пригоршня, давньорус. пригьрвща, ц. сл. 

пр'Ьгртшта від праслов. *гьрсть. Див. горсть, горстка. 

Придаток — доповнення, додаток. Див. дати. 

Лекс. 1627.188: Приложеніє — придаток. 

Приємний — що підходить до смаку, має довгу історію 

повстання — це дослівний переклад ц. сл. придтінь — той кого 

приймають, гідний прийняття, а вже пізніше значення — милий. 

Церковна форма — дослівний переклад грецького сіеЬіоз. Пам’ят¬ 

ки наші ХІ-ХІІ віків знають старе і нове значення слова “приятень”, 

яке походить від дієслова прідти — приймати; розвиток цього 
слова подібний до розвитку у нім. мові дієслова аппейтеп — 

приймати, яке стало прикм. апеепеЬт. 

Лекс. 1627.9: Благопріятньїй — до прийняття. Лацньїй и тьі ж 

вдячньїй, мильїй. 

Т. т. 468: Мильїй, вдячньїй, прьіємньїй. 

Абьі тая Молитва була пріємная (цебто приємлемая) Богом. 

Катих. 1645 р. 66. 

При зьба — невисокий, переважно земляний насип вздовж 
зовнішніх стін селянської хати, з ст. сл. приистьба, при-ізба. Іпат. 

літ. приспа, присьпа від р. 6496, 6622=988, 1114 рік. В 3. У. прйспа. 

Стара сиділа на призьбі і здалека вгледіла сина. Б. Гр. Сл. III. 

Приймак — цебто зять, прийнятий до дому молодої. Пор. 

білор. приймач, рос. діал. влазиньї — обряд переселення приймака 

(Трубачев, 131). 

Приймати — (гостей), приймальня — кімната для приймання 

гостей або вітальня. 

Прийтй — 1. рухатись в напрямок того хто говорить або з ким 

говорить. 2. прибути. Див. іти. Прийшов, побачив, переміг. 

Римський полководець Юлій Цезар (100-44 рр. до Хр.) в 47 р. 

виступив проти Понтійського царя Фарнака і в бою до ноги знищив 
понтійське військо. Повідомляючи про це в Рим, Цезар писав Уепі, 
уісіі, уісі — прийшов, побачив, переміг... Коли Цезар з тріумфом 
вертався в Рим, то несли дошку з написом: прийшов, побачив, 

переміг. Тепер це вираз швидкості якоїсь дії чи справи. 

Прйклад, -ду — зразок, те що може служити як модель. Від 
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при 4- класти. Див. класти, так ладити. 
Лекс. 1627.124: Яко, напрйклад. 
Т. т. 150: Образ, обйчай, приклад. 
Т. т. 187: Приклада, прировнаньє. 
Т. т. 242: Зльїй приклад. 

Т. т. 287: Указаніє — наука, донод, приклад, указ. 
Т. т. 318: Знаменіє — образ, прйклад. 

Т. т. 464: Типос — форма, кшталт, прйклад. 

Приключка — пор. ст. сл. ключитися — трапитися, приклю- 

чйтися. Диб. ключник. 

Прикрий — 1. неприємний. 2. арх. крутий, п. рггукго — 

неприємно, рггукгозс — неприємність від первісного *ког-• ганьба. 

Співвідноситься з рос. укорять, укр. докір, укоризна. 

Лекс. 1627.190: Прискорбньїй — прикрьш, неприємньїй. 

Т. т. 191: Докучливьій, тяжкьій, прикрьш. 

Т. т. 236: Стремнина — прикрьш берег, скала или дебря. 

Т. т. 238: Прйкрьій, ненавйстен. 

Берегь прикрьш — стремина. Син. 5. 

Прикрити — 1. класти щось поверх чогось закриваючи 
цілком або частково. 2. затуляти щось цілком або частково. Див. 
крити. 

Слово о п. 1. І 187 р.: Видіьтьмою своя воя прикрьітьі. 
Т. т.: Уже пустьжи силу прикрила. 

Прилйчний — арх. це той, кого зловлено з “лицем” цебто на 
крадежу, на гарячому вчинкові. Ось приклади з Полтавських 
судових актів 1656-1670 р.: Того злочинца, яко приличного, веден 
на шибеницу бьіт маєт без жадноє фолги. 33, Декрет злодія 
приличного одного дня трикрот може мучит. 119, Межи себе 
обмовивши, яко злодія приличного на шибиницу сказали єсмо. 73. 

Пізніш, коли “лице" стало визначати взагалі “доказ” і то не тільки 
доказ зловленого на гарячому вчинкові, але частіше доказ 
невинності, тоді змінилось і значення слова “приличний”: так стали 
звати тих, хто мав докази своєї невинності, а “безличними” стали ті, 
що не мали цього вже нового лиця, цебто доказу невинності. 

У сучасній укр. мові вживається часто слово безличний, тоді 
як слово “прилітний” вживано рідкіше, натомість воно дуже 
поширене в рос. мові. В укр. мові — пристойний. 

Прилука — місто на р. Удаї в Чернігівській області відоме з 
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пам’яток '3 1092 р. Прилуцька книга 1663 р. Домь лежачий в 
Прьілуцє. В актах звичайно подається Прилука, рос. Прилуки. 

Назва При-лука, лука — луг, згиб річки. Сучасна Прилука 
розташована коло Уланської луки згибу де не бракує, звичайно і 
луків. 

Примівка — примова, замовляння. Дгв. замовляти. 

Лекс. 1627.166: Легкость, примовка. 

Примівка це архаїчний і етнографічний термін. Але судячи по 

синонімії, то Беринда мав на увазі не це слово, яке сьогодні побутує 

лише в діалектах, а скоріше термін, який і сьогодні є літературним, 

а саме примбвка — жартівливий, переважно римований вислів. 

Прймір — 3. У. приклад, приміром — наприклад, рос. 

пример. 

Прймрак — арх. див. морок. 

Лекс. 1627.287: Темньїй облак, прймрак. 

Примушувати, примусіти — нав’язувати щось комусь, 

силувати; див. мусіти, мусити. 

Лекс. 1596.19 б: Нужду — понуждаю, кьвалчу, примушаю. 

Т. т. 22: Уб'Ьждаю — примушаю. Уб'Ьжденіє — примушаньє. 

Пр ймха — каприз, видумка, забобон, передсуд. Пор. 

прпмхати — капризувати, примхливий, примхуватий. Склад: при¬ 

мх-а, основа мх з мьх, а мох росте капризно, займаючи цілі площі. 

Принади — чи кликання домашніх тварин,або птиць постали з 
глибокої давнини. їх було багато, і по різних землях вони різні. В 
укр. мові часті такі кликання: телят — бинь! биць! Свиней — 

паць-паць-паць! Кота — кіць! кіць! Коней: кось-кось-кось! І 

багато інших. Ст. Смаль Стоцький і Ф. Гартнер, Граматика 

руської мови, Відень, 1924-31, виводять їх з дитячої мови, але 

могло бути й так: часто ці принади породили дитячі слова: биня, 

бицьо, киця й т. ін. 

Принаймні — давніше принаймній, з п. рггупа]тпіе] — по 

меншій мірі. 
На Поділлі “прейма” — принаймні. Як це вдасться то прейма 

свій куток матимуть. А. Свидн. Люборацькі, 107. 

Приняття — прийом, приймання; зустріч, дозвіл на прибуття, 

вступ відст. сл. дієсл. }еі\ — яти, имати. Дав. наймати, приємний. 

Гдеся стаєть принятє Духа Святого. Катих. 1645 р. 46 б. 
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Припадковий — діал. випадковий, п. рггурасіко^у від слова 

рг/урасіек — випадок. 

Лекс. 1627.188: Реч припадковая. 

Приподобання — зах. укр. підлещування, п. рггуросІоЬас зіе 

— підлещуватися, див. подобатися. У давніх лексиконах ще 

плутали слово із словом приподоблення. 

Лекс. 1627.189: Приподобленіє — приподобаньє. 

Т. т. 303: Человїжоугодіє — приподобаньєся людем. 

Приподоблення — арх. уподібнення, порівняння від подоба. 

Див. подобатися, подібний, подібний, оздоба. 

Лекс. 1627.443: Париміа — притча, приподоблення. 

Прйиутень при-ііу-тень, дикий голуб, що часто збирас собі 
їжу при путі. Так зветься й подорожник, що росте при путі. 

Прип’ять або ГІрипеть — річка, права притока Дніпра. Назва 
походить від слов. пятити — пливти по ріці або від назви урочища 

Припеть, яке знаходиться в її долині коло озера Тур. На Прип’яті 

розташоване місто Чорнобиль, де в 1986 р. у квітні сталася страшна 

атомна аварія. 

Присвоювати — 1. привласнювати. 2. надавати певні значенн, 

права. Від при + займ. свій. 

Присібб, присяйбо — повстало з “присягаю Богові”, що так, 

скорочений вираз божіння. Пор. їйбо, спасибі, далебі. 

Приск, -ска — чол. ім’я, ст. сл. Прискь, лат. ргізсиз — старий. 

Прискати — 1. розсипати. 2. бризкати. 3. дуже сердитися; п. 

пирхнути, форкнути споріднене з словом брискатн; праслово ц. сл. 

присноути з юсом великим срб. прскати, чс. ргузкаїі. 
Слово о п. І. 1187 р.: Прьіщещи на вои стрілами. 

Т. т.: Прьісну море полущи. 39. 

Прнскйла, Прискілла — ст. сл. Прискилла, лат. ргізсіїїа — 

старенька. 

Лекс. 1627.446: 1 Ірискілла лат. старая, староданная. 

Прислуга — заст. 1. хатня робітниця. 2. слуги, челядь. 3. 

послуга. Ведмежа прислуга або послуга — поміч з добрими 

намірами але шкідливими результатами. 



Присмака — те що додають до страв для кращого смаку. 

Див. смак. З п. рг2у$так. 

Лекс. 1627.190: Пристроєніє — присмаки. 

Присохнути, -сохну, -сохнеш, -сохне — зах. укр. присхнути, - 

схну; давнє приеьхнути, присьхну; див. засохнути. 

Прйспа — мц. див. призьба. 

Прйспівка — стародавнє припівка; 1. коротенька нар. пісня 

переважно жартівливого характеру. 2. рефрен. 

Слово о п. І. 1187 р.: Тому віщей Боянь припівку рече. 37. 

Прйстань — те саме що порт, також у першому значенні від 
при-етати, див. стати. 

Лекс. 1627.190: Пристанище — порт, прйстань. 

Пристойний — 1. те що відповідає певним нормам поведінки, 

приличнпй. 2. задовільний. Від давнього дієслова пристоит. 

Лекс. 1627.170: Ліпо, пристойне, слушне. 

Т. т. 320: Подобиться — годиться, пристоит. 

Пристойність — абстр. ім. до пристойний. 

Подати здоровую раду яко до всіх цноть и пристбйностій. 

Катих. 1645 р. 80. 

Пр истосбвувати — припасувати, прилагодити, робити 

придатни, до використання, корінь стос — купа дерев з нім. 5іо$$, 

8І055ЄП — товкати, притовкнути, ЧС. п. $№$, $10$ — удар, у п. мові 

має численні похідні слова: $іо$о\Упу, $ю$ипек, рг2у$Ю$ОУ/у\уас. 

Лекс. 1596.27: Строю — поправляю, пристосовую. 

Т. т. 21 б: Пристосовуєт свой голос до чоловічого. 

Лекс. 1627.237: Поправляю, пристосовую, опікаюся. 

Т. т. 325: Приміряю, пристосовую. 

Пристріт — лихо, яке зробить зла людина навіть при зустрічі. 

Від слів при- і стріти (зустрічати, зустріти), пор. зурочити. 

Зустрічати — білор. встрзц, ст. сл. сьрісти, сьріштоу (з юсом 
великим), болг. срещна, давньоп. ро$ге$с, ро$ггаіас, лит. $иге$П — 

схопити, зловити. 

Пристоїти — дострбїтн, добудувати: пристроїли до хати гарну 
комору. В 3. У. пристроїти вживають як п. рг2у$ігоіс замість 
прикрасити, оздобити, прибрати: Світлиця Мирослави була 
пристроєна в цвіти. Фр. Зах. Б. 117. Див. строїти, а також цитату з 
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Лекс. 1627 до слона присмака, де вжито польське значення слова: 

пристроїти. 

Приступ — арх. доступ. Див. доступити. 

Аггелове приступі, до Господа Бога мають. Катих. 1645 р. 93. 

Присяга — клятва, божба; ст. сл. присяга — клятва, ст. сл. 

присягати — торкатися священного на знак правди. Склад: при- 

сяг-а, корінь сяг — сягати. Слово всеслов’янське. 

Лекс. 1596.25: Рота — присяга. 

Присяйбі — народне скорочення з “присягаю, Боже”. Пор. 

помагайбі, спасибі. 

Прись! — вигук рухонаслідування швидкого кроплення. 

Приськати. 

Притвор — 1. передня частина церкви за папертю. 2. західна 

паперть церкви, де годують старців. 3. арх. передня частина будь- 

якої будівлі, передпокій, прихожа, сіні. Ст. сл притворь — це 
первісно прибудова, від при-творити. 

Лекс. 1627.317: Двор С'Ьнь — с^ни, притвор. 

Т. т. 443: Паперть — притвор церковньїй. 

Притча, причта — оповідний твір повчального характеру, 

часто у формі алегорії; зіставлення, парабола. Від слова 
притикати, приткнути, прикріпляти, слово наявне в ц. сл. мові. 
Давньорус. притьча — це нещасливий випадок, ст. сл. притча — це 

парабола, срб. прича — прислів’я, словен. ргіса — момент, 

теперішній час. 

Лекс. 1627.192: Притча, приповість, образ, подобенство, 

приклад. 

Т. т. 443: Паримія, притча, приподоблення. 

Притча — дуже часте в Євангелії слово, де означає приклад, 

уподібнення, приповість. Але вже в Євангелії є притчі, що в них 

дійові особи терплять якусь біду, чому вже з дуже давнього часу 

“притя” стала визначати і випадок, біду, предмет поголосок. 

Цікаво, що це останнє значення добре заховала й наша мова. В 

Шевченковім “Кобзарі” напр. читаємо: Довелось самому притчею 

стати добрим людям. 444. Моя дума притчею стане розпинателям 

народним. 500. Псалтир 43:15: притча вь язьїЦ'Ьхь — посміховище 

між народами. 

Притягання — наближення, тяжіння тіл одне до одного. 
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Лекс. 1627.460: притяганьє шарлатноє. 

Можливо у Беринди вжито польське значення слова рггесід^ас 
— привернути, привабити, а шарлат — це пурпуровий колір, отже 
зачарування пурпуровим кольором. В сучасній мові це скоріше 
притягнення. М.Л.К. 

Прйхватком — розм. 1. поспіхом. 2. час від часу. 

Лекс. 1627.128: Прудко што чинячи, прйхватком. 

Прихильність — симпатія. Від дієслова хилитися. Див. 

нахилятися. 

Лекс. 1627.178: Перша прихйльность. 

Т. т. 187: Приклоненіє — прихильносте Приклони — нахили. 

Приходень, прихідець — розм. 1. немісцева людина. 2. той 

що відкілясь прийшов. 

Лекс. 1627.182: Преселник — прйдень. 

Прицвяхувати — ст. сл. пригвоздити, рідко — прикріпляти. 

Слово о п. І. 1187 р.: Не льз-Ь б'Ь пригвоздити кь горамь. 37. 

Причаїтися — рідко ховаючись від кого небудь, намагатись 
бути непомітним, завмирати, тамуючи подих; знаходити де-небудь 
притулок, затишок. Див. одчай. 

(Іричасник — церк. той що причащається. Див. часть, 

у часток, причастя. 

Лекс. 1627.422: Кинонікон — обещник, причастник к Причас- 

тію Тайн Божественньїх П'Ьснь. 

Причастя — християнський обряд, під час якого віруючі 

уживають хліб і вино — символ тіла і крові Христа, стаючи 
причетними до вічного життя. Калька з гр. тоІоЬоз — який бере 

участь, теїеЬо — беру участь. 

Лекс. 1627.192: Причастіє — учасництво. Причастник — 

насліїдник, участник, сполник. 

Причет або причетник — церковний або церковнослужитель, 

дяк, читець, пономар, причислений до складу Церкви. Склад його 

мінявся. Переносне, жарт, особи, які супроводжують кого-небудь. 

Почет. У Шевченка: Пан у себе з причетом гуляють. 

Лекс. 1627.424: Клирос — прйчет или церковньїй уряд. 

Причина — від слова чин, чинити — те що приводить до 
існування певної речі чи обставини. Привід для дій, вчинків. 
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Лекс. 1596.5 5: Вина — причина. 

Основа цього слова чин — діло, спосіб, порядок, чинити — 

робити, праслово, його спільнослов’янська основа *кеіпи, д. інд. сїпоіі 
— збирає, авест. сіп^аіі — вибирає, гр. роіе-о — чинить. Кеіпи — це 
також основа слів початок і кінець, отже причина — це початок. 

Причина з давнього часу, крім значення “початок” визначала 
ще нещастя, біду, а також зіпсуття й божевілля. Це останнє 
значення добре відоме в нашій мові: 

Кто з прїчини оумрєт алюбо утонєт (XV ст. ВС 7). 

У Шевченка “Кобзар” 4: Отаку то їй причину ворожка 

зробила. 

Причина чи привід до війни, лат. сазиз Ьеііі — формальний 

привід для оголошення війни. 

Причинний — кому зле спричинилося, зіпсутий, несповна 

розуму, божевільний. Т. Шевченко: Й сама не зна бо причинна що 

такеє робить. Пор. італ. са^іопеуоіе — болісний, а са^іопе — 

причина. 

Причинок — зах. укр. додаток від ст. сл. причинити — 

добудувати. Пор. снов. І Літ. Псковичи, заложивТ), причиниша 

стЬну калеену кь старой стЬн*Ь. 901 р. Лавр. Літ. 1231 р.: Украси 
Святую Церковь причини — же и Кивота. 

Причиняти — арх. додавати. 

Побожньїе учинки за нами ся причиняют. Катих. 1645 р 8. 

Прищ — повстало від приск; жар, вугілля; те, що вискакує на 
тілі, нагір. по гарячці, тепер це “огник”. Пор. приповідку: “Не плюй 
на огонь —• огник вискочить”. Пор. А. Потебня “Изт> записок!»” III 

ст. 47. Є ще інша думка, що “прищ” повстав від “прискати”, — гній 

з нього прискає. 

Приятель — людина, яку ми любимо і яка нас любить від ц. 

сл. і старорус. прияти — приймати, придтень — той, кого прийма¬ 

ють, див. приємний. Праслово, інд. ргуа — милий, гот. їгуоп — 

любити, з нього нім. Ргеипсі — приятель. Рум. мова розвинула 

слово із значенням приятель з старого приятен — ргіеіеп. 

Лекс. 1627.266: Ужик — кревньїй, приятель. Приятельство, 

покревность. 

Т. т. 325: Смерть ближнего або приятеля. 

Єго слуги и близкіє пріятелі. Катих. 1645 р. 94. 
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Прізвисько — найменування, яке дається іноді людині, 

особливо у сільських громадах, щоб характеризувати його 
зовнішній вигляд, вдачу, звички. Від при + звати. 

Прізвище — установилось пізніше від прізвиська, іноді на його 
основі, на основі заняття батька або його імені — патроніму у 
Східній Європі в євреїв часто від імені матері, у більшості народів 
Європи від професії людини. Стало вживатись головно після 
введення поступово в різних країнах офіційних паперів ідентичності. 
Біблійні персонажі прізвищ не мали, хіба прізвиська і то в дуже 

пізні часи. Перехід від прізвиська до прізвища яскраво відобража¬ 

ється в історії мови. Ст. сл. форма була прозьвище, прозвище. Так 

у Пересопницькій Євангелії 1556 р. маємо прозвищемь (Лука 

зачало 23). В Полтавському акті 1668 р. читаємо: прозвиском 

(Актовьія книги Полтавськаго городового уряда XVII в. Чернігів, 

1912 р. ст. 126). Згідно з законами живої української мови в слові 

“прозвище” о змінилося на і, звідси постала фонетично правильна 

форма “прізвище”, див. у “Чорній Раді” П. Куліша: Сказав йому 

своє прізвище. 250. 

Але підо впливом частої приставки при-, а також отвердіння в 

нашій мові звука р шириться у нас форма “призвище”, ця форма 
часта в нашій пресі. Навіть в “Українській Граматиці” проф. Є. 

Тимченка з 1917 р. на стор. 90 знаходимо невідповідну форму: 

призвіще, певно, яко друкарська помилка. 

Натомість у Лекс. 1627 ст. 168 немає ще прізвища а є проз- 

висько: Порекло — прозвиско. 

Прірка — з рвати, прі-рва — велика і глибока яма, провалля. 

Рос. Прорьів, корінь *ги- як у слова ров, руно, д. інд. га\уаП — 

розбивати, лат. гие, гиеге — виривати. 

Від стародавнього прорва постало живе українське “прірва” 

так само як із прозвища постало прізвище. 

Прісний — це не кислий, не квашений, спечений без розчини, 

без дріждів. Ст. сл. пр^сьнь, пріьсьньїй. 

Прісно — арх. вічно, завжди. 

Прісь! — вигук звуконасл. на кота в 3. У. Те саме, що кіць! 

Пріч — діал. за винятком, тільки п. ргосг, ц. сл. прокт> — 

решта, чс. ргокпі — кожний, в укр. говорах Мараморщини пріч — 

це “все”. Див. зрештою. 
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Про — прийменник, вказує на предмет пов’язаний з якоюсь 

дією. У давній мові означало ще й відношення мети. 

Слово о п. І. 1187 р.: И начяша князи про малоє “се великоє” 

мльвити. 19. 

Про л-Ьпшюю память... и печать єсми свою прив'Ьсил (Острог, 

1466 А5 62). 

Рго сіото 5ііа — Під час того як знаменитий римський оратор 
Ціцерон (106 р. - 43 р. до Хр.) був на засланні патріцій Клодій 
забрав все його майно між іншим і його дім в Сіцілії. По повороті 
Ціцерон захищав свої права перед судом промовою на повернення 
свого дому. Вираз говорити рго сіото або рго сіото зиа і тепер 
вживається у розумінні говорити переконливо на власну користь. 

Рго еі сопіга — лат. за і проти сказати в якій справі. 

Пробачити — перебачити, не бачити. Див. бачити. 

Пробивати, пробити — ударяючи по чому небудь робити 

отвір, диру. З про-бити, ст. сл. бити — це праслово, яке зустріча¬ 

ється у всіх слов’ян. Споріднені з ним слова: забивати, битва, бич. 

Див. бити. 

Слово о п. І. 1187 р.: Тьі пробиль єси каменньїя горьі. 39. 

Пробі — з про Бога, на Бога, ради Бога — про Біг. 

Вільде: Пробі, як це сталося. II, 641. 

Проблема — ж. р. складне питання, яке потребує вирішення з 

гр. ргоЬІета в п. ргоЬІетаї і ргоЬІет, тому на 3. У. проблем 

Прббувати — щупати, перевіряти, намагатись щось зробити, 

куштувати, рідко — приміряти з нім. ргоЬеп — пробувати, ргоЬіегеп 
— приміряти, яке з лат. ргоЬо, -аге — провіряти, довести, зробити 
прийнятним. 

Пров, -ва — чол. ім’я, ст. сл. Проігь, лат. ргоЬия — чесний 
добрий. 

Лекс. 1627: Провь — предводитель, искусеїгь. Пробує — 

искусен. 

Провіднйк — керівник від слова про-водити, провадити див. 

вождь, доводити. Водити — праслово у слов. і балт. мовах, ц. сл. 

вождь, водити. 

Лекс. 1627.212: Руководитель — поводір, проводник. 

Провінція — лат. ргоуіпіса визначало спочатку тільки 

завойовані землі, цебто всі ті римські землі, що були поза Італією, 
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напр. Азія. Власне це саме давнє розуміння покладено і в 

теперішнім поділі землі: столиця — провінція, бо провінціальні 

землі особливо далекі, то звичайно землі підбиті. Від лат. ргоуіпсіа 

прикм. ргоуіпсіаііз, звідки й наш мусить бути “провінціальний”, а не 
“провінціональний”, цей останній напр. п. рго\УІпсіопа1пу утворений з 

аналогії до слів типу: національний, професіональний, регіональний 

і т. ін., лат. -іопаШ. 

Проводити, провести — одвести кого куди: А хто мене 
молодую та й додому проведе? Гуляй, гуляй, дівчинонько, я 
додому проведу. Пісня “Провести1* в укр. мові не значить обманити 
як в мові рос. Підвести — це проводити, зводити, обманювати. 

Підведіть мене, добрі люде. М. Вовч. І 57. Такий мали, а всіх нас 

підвів. 

Прогрес, -су — ужив, рідше, частіше наша калька його — 

поступ. З лат. рГО£ГЄ$$и5 — рух вперед, розвиток, від діесл. 

рГО£ГЄСІІОГ — іду вперед. 

Продавати — від давати, про-давати, давати в заміну за що, 

міняти. Пор. продажа. 

Продйжа — стародавнє значення: грошова кара за переступ. 

Основне перше значення: про-давати, давати за що, міняти. Пор. 

Втор. 18:8: Левити по рівній частині будуть їсти, опріч проданого 

(опріч продажі) по батьках. 

Грамота в. кн. Мстислава 1130 р. Отдати и еь вирами и сь 

продажами. 

Проект — план, задум, документальний матеріал до чогось, 

попередній текст, з лат. рго)еспі$ — кинутий вперед. 

Прбзвисько — діал. арх. прізвисько. У діалектах ще зберіга¬ 

ється і форма прозвище для прізвиська і дієсл. прозвищувти — дати 
комусь прозвисько. 

Лекс. 1627.453: Сим — ім'я, прбзвисько. 

Прозорлйвець — той, хто має здатність передбачити майбут¬ 

нє. Від про і зирати. 

Лекс. 1627.194: Прозорливець — вперед видячий, так пред 

тим Пророки звано. 

Прбзьба — арх. прохання. 

Много прозб-ь єсть. Катих. 1645 р. 67 б. 

129 



Проігумен — ігумен — це настоятель монастиря, ст. сл. 

игоумень з гр. і§оитепо5. А значення слова проігумен нам пояснює 
Б е ринда: 

Лекс. 1627.194: Проигумен — бьівьій Игумен (тобто колишній 
ігумен). 

Проізвбльник, -ка — це вираз з пам’яток із значенням: старе 

слово, подібне слово і зустрічається на полях текстів. 

Лекс. 1627.476: Произволники на краєх. 

Прокажений — людина хвора на проказу, на лепру. Слово 
проказа від про + казити — спотворювати, псувати, ст. сл. казити, 

срб. наказити — це заклеймувати, поставити знаку про божу кару, 

чс. кагиіі — псувати, п, ка/лс — спотворювати. Ст. сл. казити це 
вірогідно каузальне до щезнути, щезати. 

Прокймен, прокимну — рідше прокимену; ст. сл. прокимень, 

прокимєна, новогр. ргокеітепоп — це проект, план, справа про яку 
ідеться об’єкт розмови. 

Лекс. 1627.447: Знаменіє предлежащій — прокимень. 

Прокїп, копа — чол. ім’я, ст. сл. Прокопій і Прокофій й гр. 

ргокоріоз — співаючий або ргокороз — винутий з піхов, оголений. 

Лекс. 1627.447: Прокопій — пресЬчен, преспЬател. 

Прокл, Прбкла — чол. ім’я, ст. сл. Прокль, грецьке особове 

ім’я Ргокіез від рго — раніше і к1ео$ —* слава; або з лат. ргосиі — 

далеко. В Лекс. 1627 р. 447 дано: Прокль — славень. 

Т. т.: Прокла — славная. 

Прокляття — покликання Божого гніву на когось і слово 

яким бажається зло і нещастя. Від дієслова клясти ст. сл. кляти 
див. заклинати. 

Лекс. 1627.447: Скаженьє або проклятьє. 

Прокрустове ложе — Стародавня грецька міфологія опові¬ 

дає, що в м. Елевзині був розбійник Прокруст, який заманював до 
себе подорожніх і гостинно клав їх спати на ліжко. Але коли 
подорожній був довший від ліжка, то Прокруст підрубував йому 
ноги, а коли був короткий, то витягав його. Так повстав вираз 
“Прокрустове ложе”, коли вживають недоброго для виконання 
завдання. Гр. РгокгоіШея — натягувач, ргокгоио — натягаю. 

Прокуратор — римський урядовець, намісник імператора в 
провінціях. Сучасне значення — повірений у справах, на 3. У. 
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прокурор. У давній укр. мові попечитель, епітроп. Лат. сиго — 

влаштую, піклуюсь. 

Лекс. 1627.244: В*Ьтій, ритор, оратор, красномовца, проку¬ 

ратор, ручник, хитрословець. 

Прокурйторство — сучасне значення: повіреність у справах. 

Лекс. 1627.244: Соглаголаніє — прокураторство, потому 

мовлень. Соглаголник — прокуратор, ручник. 

Пролбг, -га — передмова. З гр. 1о§оз, рго — перед і слово. 

Прблог, -га — збірник коротких Житій святих, уложений по 

днях місяців на цілий рік. Тут грецьке слово інтерпретовано 
інакше: І0£08 — вчення, значить вчення про щось. Те саме, що 
Мінологій, Місяцеслов, Синаксар. 

Прометеїв огонь — Прометей — один з титанів, гордий 
заступник людства перед кривдами Зевса, головного бога. 

Прометей обманив Зевса, викрав на Небі в бога Гефеста огонь і 
таємно передав його людям, від чого люди культурно ожили. За 
це Зевс тяжко покарав Прометея — прикував його на Кавказі до 
скелі, а орел з наказу Зевса щоденно прилітав до Прометея і 

видобував йому печінку, яка за ніч відростала знову. І так тяглося, 

аж поки герой Геракл не вбив орла, — тоді він звільнив Прометея. 

Прометеїв огонь — родючий огонь духової людської культу¬ 

ри, потяг до волі й до перемоги над темрявою. 

Промисел, -сла — І. добування засобів до існування. 2. місце 

до добування що-небудь. Сучасне значення розвинулось із давного 

значення опіка, піклування, як у виразі Божий Промисел — 

провидіння. 

Што бьіло гостем путь чист... чорньїм людямв промьісль 

(1392-93 РФВ 170-171). 

Лекс. 1596.29: Смотреніє, зрян'Ьньє, промьісл. 

Промисловість — калька з рос. промьішленность, слово 
запровадив Карамзин (1766-1826). Це сукупність переробних 
процесів завдяки яким сировина пристосовується до потреб життя. 

Після сільського господарства це найважлива галузь суспільного 
матеріального виробництва. 

Промишляти — дієслово, що зберігає і давнє і сучасне 
значення слова промисел. 1. займатися яким-небудь ремеслом. 2. 

опікуватись, піклуватись, думати про кого небудь. 
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Прбмінь — в давнину визначав тоненьку ниточку, волокенце. 

З часом це значення втратилось й полишилось в нас тільки за 
сонячними ниточками, “лучами”. 

Прбпасть — арх. 1. яр, глибока яма. 2. загибель, від дієслова 
пропадати, пропасти; див. падати. 

Лекс. 1596.4: Бездна — прбпасть. 

Лекс. 1627.471: Хасма — пропасть, великоє розступленьє 
земл*Ь. 

Пр оповідь — промова релігійно-повчального характеру, 

перен. публічний виступ на яку-небудь тему. 

Лекс. 1627.194: Проповідь—казаньє. 

Т. т. 195: Проповідник — казнодія. 

Прорбк — 1. той, який предвіщає майбутнє через боже 

натхнення. 2. той, який предсказує майбутні події. Пророк — 

праслово: про-ректи, про-рікати — наперед сказати, що станеться, 

пор гр. ргорЬеСез — пророк, ргорЬеіеіо — наперед говорю, проро¬ 

кую, рго — наперед, рЬете — говорю. Див. ректи. 

Лекс. 1627.195: Пророк — прозорливець, прозряй или видяїц 
предняя. Пророчество — будущих вещей провозгашеніє. 

“Пророка немає без пошани, хіба тільки в отчизні своїй та в 
своїм домі”. Матвій 13:57 пор. Марка 6:4, Луки 4:24. Пор. сучасну 
дуже поширену євр. приповідку “Нема пророка в своїм місті” або 
містечку. 

Просити, прошу, просиш — Зах. укр. прошу. Літ. прошу 

сердечно, ласкаво прошу. Рос.: покорно прошу. Див. запрашати. 

Просити — це бажати, намагатись отримувати. Від нього 

слова прохання, просьба, запрошувати. Див. прозьба. Праслово, ст. 

сл. просити, ітератив прашати, лнт. ргакіїі — просити, суч. перс, 

ригзісіап, староперська осн. рг$а, інд. ргазпа — питання, лат. ргесог 

— прошу, молюся, ргех — молитва, нім. і'га^еп — питати, у 

давньоукр. грамотах зустрічається у формі просити і просьітьі. 

Слово просити і споріднені з ним слова дуже цікаві з погляду 

духовної історії, оскільки належать до індоєвр. слів від пракореня 

РК/РЕК, які виводяться з архаїчного культу вогню. Оскільки до 

бежеств вогню звертались із молитвами, то в індоєвр. мовах з 

цього кореня відомі слова із сакральним значенням. Лат. ргесагі — 

молитися, ргесаііо — молитва і ітргесапо — прокляття, спільно¬ 

слов’янське слово прати мало також значення молитись — просити 

132 



божество о допомогу. Світське значення цих слів у різних мовах 
пізного походження. Проте і до сьогодні зберігається вираз Бога 
просити, який зафіксований і в грамотах: 

Просити ми бога за короля и за королеви намістн (Казимир 

п., 1349 Р 4). М.Л.К. 

Проскомідія — перша частина Літургії, початок її з гр. 

Ргозкошісіе — приношення в жертви для Господа. Проскомідія 

представляє собою підготовку матеріалу для святої жертви — вино 

і хліб, вона відбувається тільки у вівтарі у місці названому проско- 

мідіяр. 

Лекс. 1627.447: Проскомідія — приношеніє. 

Прбскура — ст. сл. слово з гр. ргозрЬога, білий хлібець, який 

має чотириугольну печать і використовується у православному 

богослужінні. Печать символізує те, що священик приносить у 

жертву Богові для віруючих з чотирьох сторін світу. Проскура 

представляє манну з пустелі і хліб приготовлений апостолами для 

Святої Вечері. 

Проскуров — назва місцевості з п. Ріозкого\у — плоский рів. 

Простий, проста, просте — прикм. з двома можливими наго¬ 

лосами. 1. елементарний, однорідний. 2. нескладний. 3. який нічим 
не виділяється. 4. щирий, відвертий. 5. невисокої якості. 6. який 
належить до непривілейованих частин суспільства, простолюдин. 

Праслово від *рго- зГь етим. неясна, можливо про і стати — стояти 
ззаду. Лит. ргазіаз, латв. ргазіз — простий, звичайний, болг. прост 

— прямий, словен. ргозі — вільний, відкритий, безперешкодний, чс. 

ргозіу — прямий, простий, ст. сл. прость. 

Ино чтобьі рекь своимь простьімь словомь (1473 Арх ЮЗР 

8/1V 102). 

Лекс. 1596.33: Ц-Ьл — щирьій, чистий, простий, добрий. 

Лекс. 1627.195: Простий людин — простак челов*Ьк. Просто¬ 

та — простацтво, щирость, простий — простак, щирьій, нев'Ьжда. 

Не тилко простьіх'ь людей, але Єпископові. Катих. 1645 р. 

136. 

Простирадло, простирало — довге і широке полотнище 

найчастіше білого кольору, яке стелиться на постіль, підкладається 

під ковдру або використовується для обтирання. Від простерти, ст. 

сл. простріти, простьру (з носовим у), простьріт, прасл. *ргозіеПі; 
пов’яз. чергуванням голосних з словом просторі — простір, др. ір. 
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зегпот — розстиляю, лат. зСегпо— розстиляю, зІгаШт — смуга, 

шар, гр. 5ІГОІОЗ — розстелений, алб. зЬіппі — розстеляє, д. інд. 

зігпаб — сипає, кидає. 

Лекс. 1596.18: Колдра — простирало. 

Т. т. 26 б. Сіндбн — с тонкого полотна простирало албо 
рантух. 

Лекс. 1627.156: Плащница — простирадло. 

Т. т. 167: Понява — простирало. 

Т. т. 428: Лентіон лат. — понява або отиралник, простирадло. 

Т. т. 435: Махрама — колдра або простирадло. 

Простирати — арх. простягати. 1. витягнути у якому-небудь 

напрямку. 2. розпустити, розпрямити крила із слів про-стирати — 

стерти паралельне до стелити, слати. Іменник з цього слова: 

просторінь. Праслово — див. простирадло. 

Слово о п. І. 1187 р.: Чому господине, простре горячою свою 
лучю на ладіз вои? 39. 

Простодушний — людина простої душі, згодливий, спокійний, 

неперебірливий. 

Простувати — іти, п. ргозіо^ас від слова просто — по прямій 
лінії. 

Лекс. 1627.271: Управляєт — простуєт. 

Просфора — те саме що проскура. 

Лекс. 1627.447: Просфора — принос, хл'Ьб з Св. Літургій. 

Просякнути — поступово наповнитись рідиною, наскрізь 

насичуватись, п. зіцкас і здсгус, праслово у всіх слов’ян. Корінь 

*$ек- (як у слові сік), індійське азакга — невисихаючий, лит. зипкіі 

— витиснути воду, рос. просачппаться, просочиться. 

Протйс, -са — чол. ім’я, ст. сл. Протасій, гр. ргоіазпо — 

ставити наперед, висунути. 

Лекс. 1627.447: Протасій — предчинньїй. 

Проте — визначає: однако, все-таки, все ж а не тому, того, 

через те, як це слово часто вживається в Галичині з арх. і п. рггеїо. 

"Проте” розпочинає головне речення тоді, коли побічне припустове 

речення, що починається з хоч, а не причинове: Хоч по китайськи, 

проте до смаку. А. Свидн. 25. Нурла опізнився треба було б 
вертатися проте йшли. Кож. 20. Ох, я ж її вже просила я же їй і 
годила, проте злая мачуха сорочки не шила. Б. Грінченко, 
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Зтнографические материальї собранньїе в Черниговской и соседних 

с ней губерниях, III, 412. Проте розвинулось з присл. спол. прото, 

проть. 

Протектор — заст. покровитель, оборонець з сер. лат. 

ргоіесіог, лат. рго1е§о — покриваю, захищаю. 

Лекс. 1627,322: Протектор — оборонца. 

Протетичний — (звук чи протеза) від гр. ргохіЬезіз — 

додавання, приєднання — приставний на початку слова звук, 

звичайно перед голосним, найчастіше в, напр. вогонь, вулиця, 

віслюк, він, вона, вірменин і т. ін. Приставними рідше бувають г, й, 

напр. горіх, юлиця. 

Проти — прийм. що міститься в протилежному боці, всупереч 
чиїм інтересам. Проти кого, арх. проти кому. Ст. сл. противь, 

противу (з носовим у), праслов. ргоііу; прикметникова форма від 
ргоіі, д. інд. ргаб — проти, словен. ргоіі, чс. ргоіі, п. рггесіу/, рос. 

против, гр. ргоіі, рґоз, фригійське ргоїоз — навпроти, лат. ргеїіиш — 

ціна. 

Лекс. 1627.233: Вьіхожу против кому. 

Мовити злоє противко вам. Катих. 1645 р. 83. 

Проти тепер вживається тільки з родовим відмінком. Пішов 
проти права. Застаріла форм вживання слова проти з давальним 
відмінком зустрічається на Галичині не тільки як архаїзм, але і як 

ВПЛИВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ, бо П. рГ2ЄСІ\¥ вжив, з дав. відм. Частіше 

вживаємо проти, а рідкіше против з давнього противь. В Галичині 

звичайно зам. против під впливом того ж рггесіу/ вимовляють 

протів, так як під п. впливом вимовляють мінута, розхрістаний, 

гармідер, трубіти. Проти такої махини. А. Свидн. 27. Проти 

Дениса. Під Тих. в. 78. Бунтують міщан против козацтва. Кул. 107. 

Одна проти або супроти мене дуже висока, проти другої я дуже 

довгий. Під тих. в. 87. 

Протйвник — той хто вороже, негативно ставиться до кого- 

небудь. 

Лекс. 1596.27 б: Суперник — спорньїй, протйвник. 

Протокол — з гр. слів ргоіоз — перший і коїіао — прилиплюю 
через фр. ргоіосої. Документ, який містить у собі запис всього, про 
що йшла мова на зборах, засіданні, допиті і т. д. Склали або 
написали протокол. 

На 3. У. під п. впливом “стягли протокол”. 
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Протопбп — заст. перший священик міста або повіту. Тепер 
протоієрей. 

Лекс. 1627.447: Протопопа — первьій Поп, межи Попами 
предкуючий, тож єфимарій. 

Протосйнгел, -ла — вікарій єпископа; монашій чин вищий від 
архімандрита. 

Лекс. 1627.477: Протосйггел — первьій сов'Втник або печатар. 

Протягати, протягнути — розтягати, витягати, підносити 

корінь, тягати, тобто тяг-. Див. натяжка. 

Протягни до чого хочеш руку твою. Катих. 1645 р. 12 б. 

Протягом — новотвір, рос. В продолжении, П. \¥ рГ2ЄСІЦ£11, 

часто вживають його без потреби: працював протягом двох років; 

правильно: працював два роки. 

Вираз “зробив це протягом двох днів” не український, повстав 

чи не підо впливом нім. іш Ьаиїе. По-українськи дуже добре буде 

“зробіть це за два дні”. Українська мова знає слово “протягом”, 

але тільки в значенні протяжно, спроквола, так Словник Б. 

Грінченка III 487 подає гарний приклад із народної мови: Оцю 
пісню у нас протягом співають, цебто протягуючи. Пор. “Рідна 
мова” І 108, 9. 222. 

Р го Ге 5 8 і о п сіє Рої — фр. ісповідання Віри, Символ Віри, 

ідеологія. 

Професіонйл — той, хто зробив яке небудь заняття предме¬ 

том своєї постійної діяльності, своєю професією. Професіоналіст 
— заст. професіонал. 

Професіоналіст — Запитують мене “котрий із термінів: 

професіонал, професіоніст, професіоналіст, інтелігент може 

найточніше окреслити людей, що покінчили університети, як 

лікарів, адвокатів, дентистів, учителів і т. ін.7 У Чікаго був “З’їзд 

Українських Професіоналістів” і там власне вирішили запитати Вас 

про це “(Перший Конгрес Українських Професіоналістів в Амери¬ 

ці). Професія визначає заняття, ремесло, фах; професіональний 

— зв'язаний з фахом, напр. професіональна школа, рідше профе¬ 

сійний, напр. професійна хвороба. Хто має набуту в школі 

професію, зветься професіоналіст, цебто фахівець, рідко кажуть 

професіонал, і то більше на завзятих прихильників чогось одного; 

від нім. Ргоїеззіопізі і п. ргоїезфпізіа утворено ще професіоніст, але 
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цієї форми наша літературна мова не вживає. Слово “професіо¬ 

наліст” ніколи не в’яжеться з ступенем школи: профес. може бути 
зо всякої школи, а то й без школи, напр. злодій професіонал, цебто 
той, що злодійство зробив собі за професію. Слово “інтелігент” 

визначає взагалі добре виховану й освічену людину, незалежно від 
школи. Див. ще в 1 річнику Рідної Мови ст. 378-379, там же про 
кінцівку -іст. 

Латинські слова на -іо: ргоїеззіо, ге£Іо, пагіо звичайно мають 

прикметник на іопііз: ргоґеззіопаїіз, ге^іопаїіз, паїіопаїіз, а від нього 

творимо й ми свої прикметники: професіональний, регіональний, 

національний та йменники: професіоналіст, регіоналіст, а не 

професоналіст. Скрізь лат. -іо- заховується. Від лат. слова 

ргоуіпсіа прикметник ргоуіпсіаііз, звідки і наше літ. провінціальний, 

п. ргохуіпсфпаїпу утворене неправильно, за ним часто й у нас 

творять неправильне “провінціональний” Від слова ге1І£Іо прикм. 

геїі^іозиз, тому й у нас маємо архаїчне релігіозний, або нове 

літературне релігійний утворене уже просто від релігії. 

Професор — з лат. ргоїеззог, огіз, так на Наддніпрянщині наз. 

лише тих, хто вчить по вищих школах; хто вчить в середній школі 
або в нижчій — це учитель. В 3. У. професорами звуть і вчителів 
середніх шкіл. Професор математики а не по математиці, в 3. У. 

професор від математики, це польський вплив. Професор від 
природи. Мак. Ревун. 28. 

ГІрохвост чи прахвост — часто вживане на Наддніпрянщині 
слово, звичайно в лайках: “Прохвост ти такий”. Прохвост — 

нечесна людина, падлюка. Словник Б. Грінченка III 488 подає 
цікавий приклад на “прохвостицю”: Пішла біда по Лохвиці, і там 
дано прохвостиці.” В “Юродивом” Шевченка знаходимо це слово 

ще в початковім його значенні: “А вас, моїх святих киян і ваших 

чепурних киянок оддав своїм прафосам п’яним у наймички сатрап 

капрал (вид. В. Доманицького 1910 р. ст. 518). В Україну занесли 

це слово росіяни з своєї мови. Слово походить від німецького 

Ргої'оз чи Ргоґозз — тюремщик, унтерофіцер, що доглядав за 

арештованими солдатами; з лат. ргаерозіїиз, ргорозііиз, ргорозіиз. 

Десь у к. XVII віку профоса запровадили були в російській армії; 

старий словник так пояснює це слово: “которьій салдать вь жел^зьі 

сажаеть и гноепрятатель”, цебто доглядає за чистотою. Як показує 

військовий статут Петра І, профоси виконували різні поліційні 
обов’язаки в війську, доглядали за арештованими, виконували 
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судові кари, вивозили нечистоти і т. ін. Профосів за все це 

ненавиділи й скоро слово “профос” — перероблене на прохвост чи 
прахвост стало лайливе. По полках профоси існували аж до 1868 

р., тому й Шевченко ще їх добре знав. 

Прохор, -ра — чол. ім’я, ст. сл. Прохорт», гр. начальник хору, 

диригент ргосЬогеїю — танцюю впереди, веду хоровод. 

Лекс. 1627.447: Прохорі» — ел. псрностаранннк. або готовий, 

перньїй в танци або на крьілосТ». 

Процвітати, -таю, -єш; процвісти, -ту, -теш — В зах. укр. 

процвитати, процвисти. В давнину так само були дві форми: 

процвісти частіше, рідше процвитати; було ще процвьсти. Див. 

цвісти. 

Процент — сота частина числа, яке береться за ціле; з лат. рго 

сепшт. В 3. У. прбцендва, три, чотири проценви. 3. У. п’ять 

процент, п. Подорожчало на сто процентів, в 3. У. о сто процент п. 

Мн. проценти а не процента п. 

Процес, процесу — 1. послідовна зміна станів. 2. розгляд 

судової справи, з лат. ргосе$$и$ через фр. ргосе$. В 3. У. процес п. 

Проч — давнє прочь, на Наддніпрянщині вже зовсім не 

вживане, тут геть. В 3. У. часте, бо підтримується й п. ргесг. Іди 

собі геть! “Гедьте, думи, ви хмари осінні!” Л. Укр. 

Прочанин, прочанка — подорожній до Святого місця, до 
монастиря, в Святу Землю Палестина Афон. Рідке слово. Склад 
проч-анин — людина, що пішла “проч”, і що між мешканцями 
“прочій” — інший. 

Прбчий — арх. прочій; інший, останній, решта. В 3. У. часто 

вжив. В літ. мові це слово скорочують: і т. пр. це і таке проче, 

інакше і т. ін. 

Лекс. 1627Л 55: Азбука: а б в г д и прочан. 

Т. т. 196: Прочій — позосталий. 

Прочуд — на прочуд — на диво. Рідко на прочудо. В 3. У. 

інколи — на прйчудь. Гарний на прочуд. Орфографічний словник 

укр. мови 1975 р. рекомендує писати ці слова разом: напрочуд. 

Проща — подорож до святого міста чи місця для прощен¬ 

ня гріхів. Див. прощати. 

Проїцйння — розставання. Див. прощати. Слово на прощан- 
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ні: Бувай здоров чи бувайте здорові. Ввечері і вночі: На добраніч! 

Будь здоров и ласкав! Катих. 1645 р. Предмова. 

Прощйти, прощатися, попрощатися, прощання — В західних 

тут говорах пра-дуже розгалужений корінь у нашій мові. Перше 
значення “прощати”, “прости” — це “прости мені гріхи”. Особливо 
коли людина помирала, то вона просила “прощати гріхи” своїм 
близьким, та й близькі просили “простити їм гріхи”. Цей звичай 
взаємного прощання перед смертю широко знаний у нашого народу 
ще й тепер. Крім цього просили “простити гріхи” також розлуча¬ 

ючись із кимсь на довший час, коли не було певності що побачаться 

знову. Просили — прощення один у в одного також перед великим 
постом, коли “прощають” гріхи один одному. Звідси й наше 

широковідоме слово: проща — подорож на богомілля, бо тоді 

просили в Бога прощення гріхів. Вкінці стали прощатися цебто 

прощати один одному провини при всякім розставанні, а первісне 

значення “прощання гріхів” зовсім забулося, й таким чином 

повстало наше сучасне значення “прощання”. Але цікаво, що й 

сьогодні при розставанні кажемо: “прощайте, прощавайте”, тільки 

при прощанні на довший час, при чому від старших людей на це 

почуєте у відповідь: “Бог простить”. 

Лекс. 1627.197: Прощаю — отпущаю вьютупок. 

Прст! — вигук рухонаслідування спинитися на овець або й 

людей, частіший у 3. У. 

Прудкйй — 1. який має велику швидкість. 2. розм. меткий, 

спритний; п. ргебкі — швидкий; арх. рос. прянуть — рухатись в 
сторону; ц. сл. вьспряноути — очуняти; срб. предати — дрижати, 

прянутп, очуняти; середньо-верхньонім. 8ргіп2еп — підстрибувати; 

зргапх — стрибок. 

Лекс. 1627.221: скор — прудкий, скорьій, борзьій. 

Прудкість — швидкість. 

Лекс. 1627.16: Бьістрь — прудкость водная, 

Т. т.: Бьістроточньш — прудкобйжачій. 

Т. т. 229: Острость — бьістрость, прудкость. 

Прут — річка, притока Дунаю. На березі Прута розташоване 

місто Чернівці. Вона розділяє Румунію від Молдови. Назва 

походить від скіф, пораута — бурхлива вода, бурхлива річка. Так 

назвали цю річку скіфи. 
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Пря — арх. спір, змагання, боротьба; ст. сл. прл з первісного 

*рег- , *рог-; пор. суч. рос. прение. Ще часте в поезії: стати на 
прю. 

Лекс. 1596.24: Пря — спор. 

Лекс. 1627Л97: Приніс — пря, война, перечка, распря. 

Прясти — скручувати волокно, зробити тонку нитку. Пра- 

слово, ц. сл. прддоу (з носовим у), прдсти, рос. пряжа, пряду; п. 

рггес, споріднено з нім. зріппеп — прясти. 

Лекс. 1627.249: Зсуканьїй, пряденьїй. 

Прятати, прячу, -чеш або прятаю, прятаєш — це дієслово 
вживається постійно в Галичині як п. зрггаїас. Прятав у покоях. 

Чайк. Віддячився, 127. На Наддніпрянщині його не знають, тут 
тільки прибирати. А в дівчини одна хата і та не прибрана. Пісня. 

Рос. прятать — це ховати. Прячуть одежу в скриню. Маковей, 

Ярошенко, 182. Літ. ховають. 

Лекс. 1627.297: Опрятаєтся — схороняєтся. Опрятно — 

скромне. 

Псалміст — автор псалма. 

Псалмиста мовить. Катих. 1645 р. 34. 

Псалом, псалма і псальма — псальми — релігійний гімн, 

давнє псальмь. Псалтйр — книга релігійних гімнів, д. євр. ТеЬіІІіт; 

гр. ряаііо — грати на музичному інструменті або співати під його 

акомпанімент, р$а1то8 — гра на музичному інструменті чи спів, 

пісня, гімн, р$акегіоп — гусли, особливий музичний інструмент, що 
на нім грано релігійні гімни. 

Лекс. 1627.473: Псалом, Псалм — пітніє, пйсенка, играньє на 

инструментЬ або спиваная п'Ьснь. 

Псалтйр — гр. Рзайегіоп — книга псалмів у православних. Ця 
книга звичайно охоплює і різні уривки з Старого Завіту і молитви, 

які супроводжують у церкві співання псалмів. 

Лекс. 1627.473: Псалтйр — ум, разум, доблесть, дерзость или 

піюница, арфа. 

Беринда тут дає безпосереднє значення грецького слова 
зазначеного вище, тобто гусли, музичний інструмент, на якому 
грано псалми. Це значення слово псалтир втратило. Воно 
зустрічається ще у Шевченка: “Во псалтирі і тимпані Воспоєм 

благая. Яко Бог кара неправих, Правим помогає.” Це обробка 149 

псалма, використаного ним і в поемі “Неофіти”; в сучасному укр. 
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перекладі тут маємо “гусли”, в д. єврейському тексті кіпог. 

Псевдо — гр. рзеисіез — ложний, фальшивий. 

Псевдонім — прибране ім’я. В гр. рзеисіоз — обман і потоз 

— ім’я, рзисіопушоз — носячий дожне ім’я. Тепер це абстрактно: 

саме ім’я. 

В англ. мові це реп пате — ім’я від пера, літературне ім’я. 

Псол, Псел, Псьол — річка, ліва притока Дніпра. Давня назва 
Псло. В літописі вперше згадується р. 1111. Пошол на Псоль. 

Полт. акти 1668 р. ст, 140. Походження назви остаточно не 
з’ясовано. О. Ященко вважає, що вона походить від д. гр. рзеїіоз — 

темний. На думку М. Т. Янка (Топонімічний словник довідник Укр. 

РСР 1973 р.) ця назва виникла під впливом слов. кореня піс, пьс, 

пес, пстрі — луки, вологе місце. 

Псувйти, псую, псуєш — змінити з доброго на зле, від слова 
пес. Слово зустрічається і в п. рзис. У давній укр. мові зустріча¬ 

ється і форма псовать як і давній п. мові. 

Лекс. 1596.26: Разореніє, разм'Ьтованьє, псованьє. Разоритель 

— псуючий. 

Лекс. 1627.203: Разоряю — псую, буру. 

Т. т. 472: Зопсбваньє. 

Птаство — зібране до слова птах. 

Лекс. 1627.198: Птаство пташок. 

Прах — двонога тварина з пір’ям і крильми. Праслово. Ст. 

сл. пьта, староп. і п, ріак, рос. птица, інд. раї — летіти, раба — птах, 

гр. реіотаі — лечу. 

Лекс. 1596.21 б: Онокрото — птах подобньїй кшталтом 

лебедю. 

Лекс. 1627.198: Птица — птак, воробец. 

Т. т. 412: Птах, боцянови подобньїй. 

Пташка — рос. птичка, на 3. У. іноді пташок, це з п. ріазгек. 

Полохливе як пташка. Гр. Під тих. в. 40. 

Птйця — ст. сл. пьтица; слово всеслов’янське, в укр. арх. 

частіше птах чи птаха, пташачий, рідко птичий, пташйна, пташйний, 

пташка і ін. Пташка Божа — бджола. Ст. сл. пьта дало птах і 
птаха. Пор. риііиз із риііиз — пташеня. Птиця характеризує східно- 

слов. мови; птах — західні. 
Слово о п. І. 1187 р.: Вьісоко птиць возбиваєть. 27. 
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Т. т.: Хотя птицю т> буйстнТ» одолііти. Зі. 

Старослов'янський птицьі небесні — це чистий гебраїзм: о!4 

затакт або сіррог затадт. По-нашому це птахи повітряні, птахи з 
повітря або птахи піднебесні. Назва птицьі небесньїя постала чи не 

від цього свідчення Буття 1,20: І сказав Бог: нехай вода вироїть 

дрібні істоти, душу живу і птаство, що літа*Ь над землею під 

небесною твердю. Пор. ще Повторення Закону 4:17: крилатого 

птаха, що літає під Небом. Пор. Апокалипсис 19:17: Говорячи до 

всіх птахів що серед Неба літали. “Птицьі небесньїя”. Мт. 6:25, 

8:20, 13:32; Марка 4:32, Луки 8:5, 9:58, 13:19. Дії апостолів 10:12, 

11:6. За давнім єврейським розумінням небо (затаДт) розпочина¬ 

лося зараз над землею, тому птахи небесні — це по-нашому птахи 

повітряні, а не небесні. Невідповідний вираз “птахи небесні” 

простий народ часто розуміє як янголи. 

Птоломей — ім’я ряду єгипетських королів і вчених. 

Лекс. 1627.447: Птоломій — борозна ораная або задержуючій 
подьг. З ел. валечньїй. Так ся звали кролТ> Єгипту яки Артаксерксес. 

Пуї — здовжена форма пугу! Звуконаслідування сови або 
пугача. Звідси пугукати, пугач, -ча. В українських козаків вигук 
пугу! був товариським і військовим гаслом. Вигук дуже старий. 

Публіка — 1. люди, які перебувають десь як глядачі, слухачі, 

відвідувачі. 2. розм. люди. З лат. риЬІісиз — державний, 

прилюдний. 

Публіка — це стид, сором, ганьба з того ж лат. слова, яке 

отримало специфічного значення і наголошування у польській мові, 

в якій наголос постійно падає на передостанній склад. Слово 

публіка із значенням сором вживається переважно в Галичині. Ох 

сміх і публіка, била жінка чоловіка. Приказка. 

Публікувати — друкувати, видавати якийсь текст. 

През друк книжка поблікованая. Катих. 1645 р. Передмова. 

Т. т.: Книжечка през друк публикуєтся. 

Публічний — прилюдний з лат. риЬІісиз — державний, 

прилюдний. Лат. риЬІісиз походить з давн. роріісоз від рориіиз — 

народ. 

Лекс. 1627.132: Народні — пу б лице, явне. 

Пу-гу — див. пу! Пу-гу козак в Лугу! — це було козацькою 

ознакою, гаслом, кликом. 
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Пуд — діал. страх. Див. напудити. 

Лекс. 1627.447: Пуд, лат. встилаюся. 

Беринда нехтуючи старослов’янським словом пудь посилаєть¬ 

ся прямо на лат. рисіепз, гіз, який справді означає “той, що соро¬ 

миться”, рисіог — стид. Спорідненість між ними мабуть справді 

існує, але в часи Беринди ще не виникла думка про спорідненість 
між індоєвр. мовами. 

Пуд, пуда — стара міра ваги, що дорівнювало 40 фунтам, 

близько 16,4 кг. з нім. Рйіпф а то з лат. ропбиз — вага. 

А ис тьіх людей дани идєт три кади мєдоу без поуда, а копа 

грошей (1470 А5 1, 67). 

Пуделко — зах. укр. з п. рибеїко на Сході — коробка. 

Пудинг — з англ. рисіс1іп§ постало рос. пуддинг, наше пудинг. 

Рос. Словник чужих слів І. Льохина 1954 р. на ст. 577 вияснює: 

“Пудинг — національна англійська страва: запікана з муки чи з 
рижу, яєць, молока, родзинок і пахощів”. Перекрученої народної 
вимови “будень” літературна мова зовсім не вживає. 

Пудити — зах. укр., на Сході лякати, давнє пудити значило 
тільки гнати. Я так напудилась. 3. У. на Сході — я так злякалась. 

Див. напудити. 

Слово о п. І. 1187 р.: Упуди жирня времена. 19. 

Пудра — ж. р. дрібний пахучий порошок, що наноситься на 
шкіру з фр. 1а роисіге. В 3. У. пудер з п. рисіег, а це з нім. сіег Рисіег. 

Пузьо — живіт в дитячій мові, пузо. 

Пук! пук-пук! — звуконаслідування стуку в 3. У. Звідси 

пукати — стукати, пукання — стук в 3. У. 

Пукати — зах. укр. з п. рикас, на Сході — стукати, в цьому 

значенні слово пукати на Сході не вживається, тут інколи пукати — 

тріснути, лопнути, як значило і ст. сл. пукатисд (з носовим у), але 

частіше пукати не літературне слово, якого не кажуть на людях. У 

двері стукав добувався. Котл. Ен. III, 11. Див. попукати. 

Пулярес — гаманець з п. риіагез, народне палярес, паларес 
постало з лат. ри£І11аге$ — дві зв’язані таблички до писання, 

нотатник, а вже з того наше пізніше значення гаманець, калитка. 

Пулярес, гаман, гаманець звичайно з ременю; калитка, капшук — 

часто не ремінні. Форма пуляреса і калитки різні: пулярбс 
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замикається, калитка зав’язується. Слово пулярес можна замінити 
словом гаманець. Слово “мошонка” в літературній мові не 
вживається. 

Пуль-пуль-пуль! Пулі-пулі-пулі! — вигук приваблення 
курочок. 

Пульс, -са — з лат. риїхиз — биття. 1. поштовхоподібні 
коливання стінок кровоносних судин спричинені викиданням крові з 
серця. 2. перен. ритм, темп життя епохи. 

Лекс. 1627.351: Артірій — пулсова жила або жилица. 

Пульхерія, -рії — жін. ім’я, ст. сл. з лат. риісііга — прекрасна. 

Пункт, -та — місц. пункта. З лат. рипсіит — укол; крапка, 

місце на землі. В укр. мові це 1. місце. 2. розділ документа. 

Лекс. 1627.49: два пункта дв’Ь точц-Ь. 

Лекс. 1627.232: Срокв — креска, часточка якаясь годинні, 

пункт — точка. ^ - <- 

Пуп землі — в старовину вважався в Єрусалимі. У Подорожі 

1106 р. Ігумена Даниїла в Святу Землю читаємо, що “поза стіною 

Храму Воскресіння за Вівтарем знаходиться пуп землі”, цебто 
центр її. Звідси повстав іронічний вираз, коли неважливе звуть 
пупом землі, або кажуть про самовпевнену людину, що він себе 
вважає пупом землі. 

Пурец — часте в східньоукр. говорах слово. Походить з д. 

євр. рапс, знаного в Біблії Пс. 17:4, Іс. 35:9, Второваконьє 1 1:4 і 
ін., де визначає “хто виломлюється з-під права, розбещений, 

гуляка, розбійник”. Уже занових часів і тільки в Польщі це 
слово набуло нового значення шляхтич, дідич, великий пан і 

стало бреніти ригее (литовська вимова рогес) уже без давнього 

згірдливого значення. 

Пуризм — лат. риги$ — чистий, фр. ригізше — надмірне 
прагнення очистити свою мову від слів іншомовного походження. 

Пурім — свято визволення євреїв від великої небезпеки, коли 

вельможа перський Гаман жеребком (риг) призначив був 13-ий день 

місяця адара на вигублення всіх євреїв, але його задуми розбив 

Мордехай та Естер, див. про це книгу Естер (Есфір). На пам’ять 

про це встановлено свято Пурім (риг — жеребок, ригіт — 

жеребки), див. Ест. 3:7, 9:27. 
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Пурх! — звуконаслідувальне слово раптового руху. Звідси: 
пурхати, пурхнути, пурхання. 

Пурх — рухонаслідувальне слово ходіння. Вміє якось не 
ходити, а пурхати. Гонч. Людина і зброя. 44. 

Пурхання — літання. 
Лекс. 1627.152: Пареніє — л'Ьтаньє, парханьє. 

Пурхати — літати, пор. д. є. рогаЬаі — летючий, ргЬ — літати. 

Пускати, пустити — перестати тримати в руках, давати 
можливість в’їхати, увійти, примушувати рухатись, спорідн. з прикм. 

пустий, слово всеслов’янське, праслово ри$агі, див. м’ясоясть. 

Слово о п. І. 1187 р.: Тогда пущашеть. 

Пустити кого в розход за части Й. Сталіна це означало 
знищити, розстріляти. 

Пустеля — див. пустиня. У Франка як поетична ліценція 
“пустель”. “На Таборі пустель на Сіоні тюрма” (На р'Ьках 
вавилонських тамо сЬдохом). 

Пустельник — монах, який живе самітньо у пустині, тобто 
відлюдному місці. “Пустельник із Путни” — оповідання Осипа 
Маковея із збірки “Пустельник із Путни і інші оповідання”, 
Чернівці 1909 р., де мовиться про історичний персонаж пустельника 
Данила з монастиря Воронець, з яким за розповіддю румунського 
хронікаря Йона Некульче радився сам воєвода Штефан Великий. 

Лекс. 1627.3: Безмолпник — пустьінник. 

Пустий — 1. нічим не заповнений, порожній. 2. несерйозний, 
позбавлений змісту. Праслово, ст. сл. поустьій, рос. пустой, п. 
ризіу, д. прусський раизіге — пустиня. Споріднений з словом пиха. 
“Переливати з пустого в порожнє” — з нічого нічого й не зробити. 

Пор. вираз К. Пруткова: “3 порожнього не наллєш”. У давній мові 
слово пустий мало такі значення: 1. необроблюваний, необробле- 

ний. 2. занедбаний, запущений — звідси теперішнє слово “пустка”. 

3. сплюндрований. 4. покинутий, без власника. 

Частократ бьівают села поуста пановь коли сєлана идоут проч 
от своих пановь без виньї (XV ст. ВС 26). 

Мьі великий кнзь Витовть дали єсмо єську Нєшєвичю дворище 
Арополково пустоє осаживати єму соб-Ь роспахивати соб-Ь (Острог, 

1427 Р 109). 

Пустиня — земля незаселена через майже повний брак 
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рослинності, пустеля. 

Слово о п. І. 1187 р.: Уже пустьіни силу прикрьіла. 

Тут йшлось про широкі степи, де кочували тюрські племена. 

У мові ХІУ-ХУ ст. 1. незаймане, неосвоєне місце, пустка. 2. 

покинута, запущена земля. 

Вще єсмо дали два фалчи и єдин фєртал винограда... що єсмо 
осадили господствоу мьі от поустини (Гирлов, 1499 ЕЮ II 147). 

Пустинь, -і — ж. р. відлюдне місце, де жив пустельник. Від 
слова пустий. Оптина пустинь — знаменитий монастир в Росії, де 
монахи жили згідно з правилами відомого українського ченця 
Паїсія Величковського, якого недавно в Румунії, де довго жив, 

прорекли святим (1722-1794). 

Пустошити — розорити, знищити. 

Лекс. 1627.417: Йона — голубица, пустошачій. 

Пустувати — 1. бавитися (про дітей). 2. поводитись легко¬ 

важно. Пустувати — це робити пусте, непотрібне. Пуста дитина — 

свавільна. 

Лекс. 1627.5: Безчинствую — пустую. 

Пуся — подушка в дитячій мові. 

Пута, пут — (вживається тільки в множині) арх. путина — 

кайдани, якими зв’язують ноги і руки людини. 

Слово о п. І. 1187 р.: А самаю (двох самих) опуташа вь 

путиньї жел*Ьзньі. 24. 

Лекс. 1627.21: Веригьі, пута, ланцюгхи. 

Споріднене з ним слово є путо, мн. пута — ремінь, мотузка, 

якими стягують ноги тварин, щоб обмежити свободу їх пересу¬ 

вання. Спутати — надіти пута. Спутаний кінь. Рос. путьі, п. реіа, 

спільнослов. і індоєвр. слово від кореня рьп, реп, прусське рапіо — 

пута, лат. рапсі еге — висіти. 

Путеря — сила, слово часте на Буковині, Гуцульщині та на 

Покутті. Не маю путері — не маю сили (рум. риіеге — сила, що 

походить з лат. роззит, роїиі — можу, умію; роїеге — це 

припущений вульг. лат. інфінітивум). 

Путйвіль — місто, районний центр Сумської області. Розта¬ 

шоване на р. Сеймі з басейну Дніпра. Вперше згадується в 

Іпатівському літописі під роком 1146. Знаходиться на розпутті 

доріг, звідси і назва. 
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Слово о п. І. 1187 р.: Ярославна рано плачет в Путивлі на 

забралі аркучи. 

Путня — Слово путня — “відро” часте в західноукр. говорах і 

не відоме в говорах східноукраїнських. Словник Б. Грінченка III 

502 подає з західноукр. джерел “путня — бочка” і “путина — 

посуда для молока”, а в значенні відро не зазначає. Слово постало 
з давньо-верх. нім. риїіпа, с. в. н. Ьйіеп, теперішнє Вйіїе — діжка 
або бочка. Нім. слово споріднене з лат. риїеиз — криниця. Слово 
“путня” через чеське рита і польське ритіа досталося і до нас. Це 
саме слово з чес. мови проникло і в рум. мову, де набуло форму 
риііпа і значення діжка для молока або капусти. Існує і річка 
Путня в басейні Дністра. М. Т. Ятко (Топ. словн. дов. Укр. РСР) 

подає як етимон рум. путина. Одинадцяти томний словник укр. 

мови подає три значення діал. “путня” діжка, цебро або відро. 

Путь, -і — ж. р. дорога, рос. путь, пути — ч. р. ст. сл. поуть 

(через носове у) це дорога, те саме і болг. пьт і срб. пут, п. рцс, -сіа, 

праслов. *роі спорідн. з д. інд. рапіЬаз — стежка, авест. рапіа — 

шлях, прусське ріпбз, лат. ропз, Ііз — міст, гр. ропіоз — море, шлях 

через море, вірм. Ьип — брід, нім. Гіпбеп — знаходити, д. індоєвр. 

*ропі — дорога повна небезпек, подолання. Див. напучувати. 

Слово о п. І. 1187 р.: Великому Хрьсови влькомь путь 

прерьіскаше. 36. 

Т. т.: Игореви князю Богь путь кажегь. 39. 

Одно путємь правьімь што идєть от того л'Ьсоу (XV ст. ВС 38). 

В давнину слово було чоловічого роду. 

Пух, -ху — дрібне, ніжне пір'я на тілі птахів, м’які волоски на 
тілі тварин або на листі рослин. Від нього: пушок, пуховий, 

пухнастий, пухатий, пухлий, пухнути. Пухнастий — це ніби вкритий 
пухом, але є і напухати, пухір, пуховиця, пушина. Слово все¬ 

слов’янське. Ст. сл. пухати — дути, опухнути (друге у носове), 

пухль. Є відповідності і в індоєвр. мовах. Преображ. 157. 

Пуцувати — зах. укр. з п. рисо^ас, а це з нім. ритеп; на Сході 

не ВЖИВ., тут ТІЛЬКИ — ЧИСТИТИ. 

Пуць! — звуконаслід. скорого паду на землю, як баць. Звідси 

пуцнути — упасти з гуком. 

Пушка — рідко це гармата, рос. пушка. Слово пушка 

походить з сер. верх. нім. ЬиЬза, нім. ВйсЬзе, лат. Ьихеа, гр. рукзіз 
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— це ствол від гармати, гвинтівка, рос. винтовка. В п. мові XV- 

XVII ст. слово рікягка означало гармата, тепер воно збережене 
тільки як основа в похідних словах, тоді як із значенням гармата 
використ. слово сігіаіо. 

Пуща — великий, дрімучий ліс, хащі, п. ризгсха. У давній 
мові пуща — пустеля. 

Лекс. 1627.472: Хорйв — пуща. 

Назва драм, поеми Лесі Українки “У пущі” символічна, але 
вона відповідає і в прямому значенні, бо міста великих просторів 

Сполучених Штатів Америки і дотепер показують, що вони 

повстали на місці вирублених густих лісів. 

Пушення — останній день вживання скромної їжі перед 

великим релігійним постом. Від дієсл. пустити. 

Пхйти — І. штовхати. 2. швидко засовувати щось кудись, 

запихати, пхати біду — жити погано, пхати носа — вмішуватись де 

не треба. Звуконаслідувальне. Див. пхиць! 

Лекс. 1596.25: Р-Ью — волоку, шарпаю, пхаю. Рі>яніє или 

ртшіє — шарпаньє, попьіханьє. 

Т. т. 32: Отрину — отопхну, оттрясу. 

Лекс. 1627.169: Пориваю — попьіхаю, пхаю. 

Пхе! пхи! пху! — звуконаслідування обридження. Звідси 
пхекати, пхикати, пхукати. 

Пхйкати — звуконаслід. незадоволення дітей. 

Пхиць! — рухонаслід. пхання. Звідси пхйти, пхицьнути, 

пхання, випихати, запихати й ін. З прамови. 

Пчих! а пчих! — звуконаслід. чихання. Звідси: пчихати, 

пчихнути. З прамови. 

Пшик! — звуконаслід. шипіння. Звідси пшйкати. Пшик — 

також ніщо, марне. 

П’ядь — давня східнослов. міра довжини, яка дорівнювала 

відстані між кінцем розтянутих великого і вказівного пальця. 

Чверть аршина. 

Ни... пяди в дуброву Свинюскую без упроса не идоуть (Луцьк, 

1475-1480 Арх ЮЗР8Г/21). 

П’ядь як міра довжини часта в Біблії. Див. Вихід 28:16, 39:9, 

Пс. 38:6, Ісая 40-12, Єзекієль 43:13. 
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П’яний — який спожив забагато алькогольних напитків. 

Перен. очманілий, нетверезий. Див. пити, піяний. 

О которєх штож частокрот находят на пяньїи люди (XV ст. ВС 
27 зв). 

П’яниця — той, хто п’є багато спиртних напитків, постійно 
напивається. 

Лекс. 1627.155: Піяница. 

П’ янство — хвороблива пристрасть до спиртних напоїв. 

Лекс. 1627.454: Сікера — хм^льньш напиток, п'Ьянство. 

П’ясток — в укр. літ. мові зовсім не вживається, в східніх 

наших говорах зовсім не знане, пор. п. ріе$с, рі^зіка. В нашій мові 

тільки кулак. Народна пісня: Постелю сірячину, а в головах 

кулачину. У Нечуя-Левицького: Давай місити кулаками по спині. 

П’ястук — слово всеслов’янське, ц. сл. пясть, чс. ріезу, рос. 

пясть. Співставляється з нім. Раизї — кулак. 

П’ята — задня частина ступні, рос. пята, п. рі^іа. Названо від 

крокувати, ступити; гр. раїеотаі — ступаю, лит. репііз; див. 

оп’ять. 

Лекс. 1627.412: Іаков — запинател, пята, стопа. 

П’ятдесят, р. в. пя’тдесяти або -тьох — ст. сл. пать дєсать, 

цебто п’ять десятків. 

П’ятер&кий — арх. п’ятий 
Лекс. 1627.422: Кинтіліан — пятеракий. 

П’ятнадцяті», р. в. -дцяти — в 3. У. пятнайцять, ст. сл. пать на 
дєстатє, пАтнадєсАть, пАтьнадцать. 

П’ятниця — п’ятий день тижня. 

Слово о п. І. 1187 р.: З заранія в пяток. 

У нього “сім п’ятниць на тиждень” кажуть про людину 

несталу, що міняє свої переконання або свої настрої. 

П’ятсот — перше т ствердло під впливом дальшого твердого 

складу. Звичайно не відміняється або р. в. п’ятисот, п’ятьохсот. 

П’ять — первісний числівник дорівнює числу пальців на одній 

руці. 
Всеслов’янське і індоєвр. слово. Пор! гр. репіе, лат. ^иіп^ие, 

інд. рапса, давньонім. ГітЛо, нім. Шп£ 
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р 
Р — дванадцята буква української азбуки, в ц. сл. зветься 

“рци” — кажи, говори. Цифрове значення 100. 

Раав — жін. ім’я. Раав або Рааб була жінка коханка, яка 
приховала згідно 2 глави з старозавітньої книги Єгошуї розвідників 
висланих Єгошуєю до Йєрихону. Оскільки вона була неєврейкою 
не могла мати єврейське ім’я, проте в лексиконі Беринди робляться 
аж дві спроби винести походження цього імені з староєвр. мови. 

Лекс. 1627.448: Райв — пьішная, моцная, або заміннаньє 
чинящая. 

Т. т.: Раав албо Рагад — пространстпо — пространство, 

широкая, або улица. 

Раб, раба, рабиня — невольник, людина, яка втратила свої 

права і залежна від іншої; слово вживається і в переносному 

значенні, можна бути рабом власних нахилів або пристрастей. Ст. 

сл. рабі, — всеслов’янське з пракореня *огЬгь, індоєвр. *огЬЬо — 

малий, маленький, дитя, сирота, невільний робітник. Ст. сл. 

синонім: робь. Сюди відноситься й робак, робацтво, робачок (із 

значенням черв’як), хроб, хробак, хробацтво, хробачний, хробач- 

ник — лік від хробаків, хробачок; сюди ж парубок, з паробок, 

робити, робота, робітник, робітничий, роботящий і т. ін. 

Раб, робота, робити — слова одного кореня, те саме в Біблії, 

пор. давньоєвр. єуєсі, ауосІаЬ, іоауосі (Второзаконня 23-36, 25:39). 

Релігійне значення: покірний божій волі: 
Гсди помови рабу своєму юрью болковичю создавшєму црквь 

и олтарь (1350 Р 8). 

Лекс. 1596.25 б: Раб — неволник. Работа — неволя. Рабій — 

неволничій. Порабощаю — зневоляю. 

Лекс. 1627.200: Раб — неволник, слуга. 

Бенкарть — прелюбод'Ьичищь, рабьічищь, блядь. Син. 6. 

Рабйт — зах. укр. зниження ціни з італ. гаЬаіїо від ЬаПеге з 
лат. Ьапиеге — бити (кельтійського походження), п. гаЬаі. 

Італійці були першими купецьким народом Європи і від них по 

всій Європі розповсюдилось багато термінів подібного змісту. 

Раббанїти — рідкісне визначення євреїв, які визнають окрім 

писаного закону ще і усну традицію зафіксовану в Талмуді. 
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Рйбин — служитель культу в євр. релігійній громаді, ст. сл. 

равви, рос. раввин, п. гаЬіп. Див. Равві. 

Работй — у давній мові рабство. Суч. работа — праця. 

Работйти — давня укр. вимова, виконувати невільницьку, 

кріпацьку працю. У сучасній укр. мові вживаються тільки слова 

робити, працювати. 

Равві — гр. гаЬЬі, євр. гаЬЬі — мій пане від арамейського 
слова гау — великий; пізніше кінцеве -і (мій) перестало відчуватись 
як і в слові абопі з тим же значенням, і воно стало визначати “пан”, 

трохи пізніше —титул ученого, учитель. Так само й гаЬЬапі 
визначало “пан наш”, пізніше просто “пан, учитель”, гаЬЬап — 

титул. Слово равві зустрічається у Матвія 23:7-8. 

Раввуні — У Новому Завіті титул раббан, яке носили деякі 
учителі закону у євреїв появляється як звернення до Христа у 

формі раббані — учителю наш. Марко 10:51, Йоанн 20:16. У 

ашкеназійській вимові, тобто у вимові євреїв, які походять з 

Німеччини, у тому числі і тих, які проживали в Польщі і Україні, це 

слово вимовляється раввуні. 

Лекс. 1627.448: Раввуні — учитель або майстер. 

Рагуїл — чол. ім’я, на Україні відоме в ХУ 1-Х VII ст. Євр. 

походження, теофорне ім’я тобто ім’я, яке має в своєму складі 

слово “ел” — Бог. 

Лекс. 1627.448: Рагуил — познавайте Бога, або ум-Ьєтность 

Божая. 

Рйда — те саме що порада. Оскільки люди, які вибрані або 
призначені для керівництва іншими між собою радяться, слово це 
вже в німецькій мові (див. ратуша — в чеській і польській габа) має 
політичне значення. На Лівобережній Україні у ХУІІ-ХУІІІ ст. 

радою називали загальні збори козаків; чорна рада, див. назву 
роману Пантелеймона Куліша; це були збори нереєстрованих 
козаків. При гетьмані на Запоріжжі діяла рада генеральної 
старшини. У ХХ-му столітті стало відповідником рос. слово “совет”. 

Наприкінці першої світової війни владу захопили в Росії, на Україні, 
деякий час і на Угорщині робітничі і солдатські ради, тобто делегати, 

вибрані з числа робітників хоч дуже скоро ефективна влада 

перейшла до комуністичної-більшовицької партії, яка стала 

контролювати ради. Політичний лад, який повстав на цій основі 
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назвався радянським — калька з рос. советский. На протязі всіх 

років соціалізму діяла Верховна Рада вибрана вже не тільки з числа 

робітників, а через прямі вибори всього населення хоч ці вибори були 

не дуже вільними. На місцях діяли обласні, міські і сільські ради. 

Слово рада часто зустрічається у пам’ятках, які походять з 

ХІУ-ХУ ст. і у значенні порада, і у значенні радитись; раду радити і 

у значенні дорадчий орган верховного правителя, у значенні 

керівний орган церковних сановників, у значенні радник, у значенні 

намовляння, у значенні змова, а також у виразах: раду чинити, 

раду давати, ради ужити, а первісне джерело всіх цих значень у 
середньоверхнєнім. гаї: 

Тогдьі мьі, ись нашєю вірною радою дали єсмо и потвердили 
єсмо єго правого всєго имЬніа (Судомир, 1361 АС2 6). 

З добрьімь розмьішлєніємь мног добрьіх люди ис правом 
оумЬючих радьг оуживших и оу єдинствЬ воли нашєи осудили єсмьі 
(Медика, 1404 Р 70). 

Тут радьі ужити означає взяти участь у нараді. 
Лекс. 1596.27 б, Лекс. 1627.243: СовЬт — рада, порада. 

Лекс. 1627.459: Сигклйт — сенат, панове радньїи, рада. 

Т. т. 465: Ус —рада. М.Л.К. 

Рйди, заради — прийменник для. Ст, сл. ради. У давній мові 

ставилося після слова з яким уживалось, напр. Бога ради. Слово 

всеслов’янське, д. перс, гасііу з тим же значенням. В рос. мові 

також ради. 

И того ради приймете оть вседерьжателя Бога благодать и 

милость (Холм, 1440 Арх ЮЗР І ІУ,5). 

Р^дий — веселий, задоволений. Слово всеслов’янське і 

індоєвр. Д. інд. агбЬ — задовольнити, гр. агїЬотаі — видужує. У 

давній мові радь. 

Слово о п. І. 1187 р.: Страньї ради, гради веселиу. 

Онь не радь бьі бьіль тому что мєжьі вашею милостю зь 

вєликимь князємь московскимь таково дєло сталося (1499 ВБ II 

447-448). 

Радити — давати пораду. У давній мові означало також 
підтримувати когось, підпирати. 

А мьі при нЬмь так же слюбюємьі радити а сами держати 
непорушно (Ланчиця, 1433 Р 123). 

Али єго милости кролю помагати и радити (Коломия, 1485 ВИ 

II 371). 



Рйдо — на Наддніпрянщині не часте, тут звичайно кажуть 

охоче, радніше. У 3. У. під впливом п. гасіо дуже часте. У давній 

мові радь. 

Мьі хочем ради то учинити вам (1341 Р 2). 

Радомишль — кол. Микгород. місто, районний центр Жито* 

мирської області. Розташоване на р. Тетереві у басейні Дніпра при 

падінні в нього р. Мики. Звідси стара назва Радомишля — 

Микгород, яка вперше згадується літописцем 1150 р. У “Книге 

Большому Чертежу” згадується Радомисль від особового імені 

Радомисл. 

Рйдощі, -ів — ст. сл. радошти — веселощі. Див. радий. Остр. 

Євангеліє 1056 р. Луки 1:44: Вьзиграся младьнєць радощами в 
чрЬвЬ моємь. У Кирила Туровського XII ст. Радощами Божія об та 
Марийська Єв. дає тут старіще радоштами. Тут форма “радощами” 

визначає причину і вже на дорозі до дієприслівника радісно. 

Радше — дуже часте в 3. У. на Сході зовсім не вживане, тут 
тільки скоріше, радніше, охотніше: Щоб охотніш козаки брались. 

П. Куліш, Чорна рада, 273. 

Раз — однократність або багатократність дії в залежності від 

числівника який стоїть перед ним. У давній мові означало удар, 

крок. Подібна еволюція слова раат в д. євр. мові від значення 

удар, крок до однократності або багатократності дії. Див. разити. 

Раз, -зу — ім. чол. роду. В один раз — відразу, два рази двічі. 

Подвійне значення слова відображається у словнику Беринди: 

Лекс. 1627.256: Толйкощи — толко разов. 

Т. т. 312: Язва, рана, раз. Язвлю — рану задаю. 

Разврат — арх. слово живе в рос. мові, укр. роспуста. 

Синонім у давній мові развращбніє. Давнє значення слова 

“развращати” — перевертати, відвертати від нормального життя що 

й свідчить Словник Беринди. 

Лекс. 1627.200: Развращеніє — вьівернЬньє. 

Разйти, разячий, виразний — ударяти. Етимологічні словники 
Брюкнера і Фасмера вважають, що корінь цього слова ст. сл. 

рЬзати — різати. Див. образ, зарізати, зараза. Переносне значення 
слова дивувати, уражати. 

Лекс. 1596.12: Очі уразовьш то єст раненьїй албо удареньїй. 
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Тут первісне значення основи раз — удар, рана. 

Раистрь — див. реєстр. 

Раистрь книг прьвьіх правьіх кролл Казимєра (XV ст. ВСХ 5 

зв). 

Каізоп сі’еіге — фр. “смисл існування”, смисл, розумна 
підстава, головне. Див. резон. 

Раїса — жїн. ім’я, ст. сл. Раиса, вірогідний етимон гр. гасііа — 

легка, готова. 

Рай — чудове місце, де згідно з християнським, мусуль¬ 

манським і частково єврейським релігійним уявленням перебуде по 

смерті душа. Ст. сл. рай, чс. гаї, рос. рай; вірогідно запозичено як і 

деякі інші рел. терміни (напр. бог, слово) з давньоіран. Авест. гау 

(чол. роду) означало багатство, щастя; д. інд. гау, га$ (жін. роду) — 

це майно, скарб, гауіз — дар, володіння, лат. ге$ — річ, майно. 

Біблійне поняття для раю це прекрасний садок гр. переклад 
Іеігпоп — лука усіяна квітами, цебто головне в фарбах, звідси 
райдуга чи веселка, а біблійне слово для раю §ап ебеп — іншого 
слова навіть теперішня євр. мова, тобто івріт, для раю не має: £ап 
— садок, есіеп — приємний. Книга Буття 2:8: І насадив Господь Бог 
Рай у в Едені на сході і там осадив людину (герб, асіат), що її Він 
створив, Есіеп — це не географічне поняття, а прикметник. 

Лекє. 1627.205: Рай — цвізтник или сад. 

З’явиться на полотні дільниця раю розташована в двісті 

кілометрів від південної брами і колючого дроту. В. Барка “Рай”. 

Райдуга чи веселка — рос. радуга, болг. дьга, срб. дуга, чс. 

сІиЬа, ст. сл. дуга. Можливо, що початок “рай” з народної 

етимології до рай. Див. пояс. 

Райком, райпартком — абревіатура до районний партійний 

комітет. 

Райя — 1. загальна назва податкового населення Турції, як 

турецького так і християнського, а з XVIII ст. тільки християн. 2. 

місто разом з навколишньою територією завойованою турками, яка 

знаходиться під їхньою адміністрацією. Слово походить з 

арабського. Раєю називалась і територія, яка оточувала село 

Дунавець у Добруджі, де жили задунайські козаки з їхніми 

родинами, коли після зруйнування Запорізької Сечі частина 
січовиків перейшла Дунай і прийняла турецьке підданство. 
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Рак, рака — прісноводна безхребетна тварина з великими 
кліщами, яка, коли пересувається, робить враження що іде назад. 

Слово праслов’янське, лит. егке — кліщі. Напекти раків — 

осоромитися тому, що коли печуть раків, вони робляться черво¬ 

ними; рачині або рачачі очі — витрішкувані очі, звідси вираз 
“вирячити очі”. Лізти рачки, рачкувати — це пересуватись 

спираючись на обидві руки і обидва коліна. Зодія рака — до неї 

належать згідно астрологам люди народжені між 21 червня по 21 

липня. 

Рак, -у — злоякісна пухлина на зовнішніх чи внутрішніх 

органах людини, яка спричиняє тяжку, часто смертельну хворобу. 

Переклад лат. сапсег з тим же подвійним значенням. 

Рйка, ракка — труна з мощами святого. Ст. сл. рака, ракль, 

болг. рака — труна з мощами, срб. рака — могильний склеп, 

словен. гакеу — труна, склеп, чс. гакеу — труна. Походить з гот. 

агка або з д. нім. агко — труна, лат. агса — скринька від агсео — 

запираю. 

Лекс. 1596.25 б: Ракка — труна, гроб. Рака — тьі ж. 

Ракй — пуста, легковажна людина, ст. сл. раке, гр. гака з д. 

євр. гека. У Мт. 5:22 читаємо: “А хто скаже на брата свойого рака, 

підпадає верховному судові”. Д. євр. гека — ледащо, нікчемний, 

пустий, блазень, виродок. Пор. Суд. 11:3: апазіт гекіт — пусті 
люди, гекат — порожньо, в порожні. 2 Мойсея 2:21, 5 Мойсея 
15:13, Пр. 28:19; гекіт — марні справи. 

Лекс. 1627.448: Рака — порожній або порожніючий. З сир. тьі 

(укоризньї слово). З лат. законопреступньїй, играющій Мета 

(орично): блазен. Рака — блазен, голота, гультяй. 

Рйкурс — з фр. гассоигсі — скорочений. Спосіб використання 

перспективи в образотворчому мистецтві і в кіно при якому краї' 

зображуваного предмета виглядають наближеними і деякі розміри 

зменшені. 

Рамй — ст. сл., назва міста в Палестині, д. євр. КатаЬ — 

піднесений, високий. Див. Суд. 19:13, І Самуїла (І Царі) 2:1, Неємії 

11:33, Єремиї 31:15, Мат. 2:18, У/І/ Сам. 22:6, д. є. Ьа гашаЬ — на 

висоті, ц. сл. переклад помилково вь Рамь. 

Рамадйн або Рамазан — араб, дослівно: жаркий; дев’ятий 
місяць місячного року в мусульман, великий піст, найбільше 
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мусульманське свято Рамадан байрам коли вдень віруючі нічого не 
їдять і моляться, а починають їсти тільки після заходу сонця. 

Рамено і рам’я, рамена — з давн. рамА — плече; арх. 

сьогоднішнє використання діал. і поет. “Рамен” — назва збірки 
поезії львівського поета Романа Лубківського (1969). Ст. сл. рамо, 

болг. рамо, чс, гате, п. гатіе, прусськ. ігто — рука, плече, д. інд. 

ігтаз — плече, авест. агета — рука, плече, вірм. агтикй — локоть, 

гот. агт8 — рука, лат. агтик — верхня частина руки, нім. Апт — 

рука. 

Рйна — розрив у м’яких частинах тіла, ст. сл. рана, болг. 

рана, чс. гапа — рана, удар, нещастя; спорідн. з д. інд. угапаз — 

рана, щілина, тріщина, угапауаб — ранити, алб. уагге — рана, угаз — 

убиваю, угазуе — убивство. У давній мові рана означало і шрам, 

рубець. 

Лекс. 1596.34: Язва — рана, побитьє. 

Лекс. 1627.312: Язва — рана, раз. Язвлю — рану задаю. 

Лекс. 1627.323: Рана — близна, загоєнои раньї знак. 

Близна — рана. Син. 7. 

Віігпа — це польське слово для шраму. 

Ранг, рангу — фр., голл., нім., гап£; п. гап§а — ступінь в 
адміністративній або військовій ієрархії. 

Рйнити — заподіяти кому-небудь ушкодження на тілі. Див. 

рана. 

Лекс. 1596.12: Очи уразовьги, то єсть раненьш або ударен. 

Т. т. 22 б: Уязвляю — уранюю, побиваю, сізку. 

Раніше — див. давніше. 

Рано — 1. на початку якогось періоду. 2. вранці. Обидва 

значення наявні у давньорус. слові рано. Ст. сл. рано, рос. рано, 

болг. рано — присл., ранен; прикм. — в перші дні, в перші години, 

рано; чс. гапо — ранок, гапу — ранній. Етимологія невияснена, 

можливо спорідн. з гр. агсігоз — світанок, агсігіоз — ранній; д. інд. 

уагбйаіе — підносить, примушує рости. 

Слово о п. І. 1187 р.: Позвониша в заутренюю рано. 36. 

Ярославна рано плачеть. 38. А бьіхь не слала кь нему слезь на 

море рано. 39. Другаго дни велми рано. Далече рано пред зорями. 

Рйнок, ранку — час відколи стає сонце до полудня. Добрий 

ранок — вітання. П. гапек, чс. гапо, білор. раніця. У староруській 
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мові; утро, зараніє. 

Слово о п. І. 1187 р.; По вся утра (всіма ранками, кожного 
ранку). 

Т. т.: С зараніа до вечера. 

Рантух, -а — головний убір заміжньої жінки в Галичині: біла 
тонка хуста, покривало, тонка бавовняна тканина. П. гапіисЬ з нім. 

РапсІІисІї. 
Лекс. 1596.26 6: Простйрало албо рантух. 

Раптом — присл. раптово, несподівано, нагло з п. гаріегп, а це 
з лат. гаріиз, гаріо — насильно хватаю. Пор. ще раптовий, 

раптовість. 

Распря — арх. сварка, колотнеча, боротьба; ц. сл. распьря рід 

раз и пьря, від дієсл. пр’Ьт, пьріу (з носовим у); рос. преть, прю; 

укр. перти, пру; болг. запра — забороняю; д. чс. ргіеїі — 

загородити; праслов. *регіі; лат. зрегпо — відштовхую, зневажаю; 

д. інд. зрЬигаїі — відштовхую ногою, кидається, здригається; авест. 

зрагаііі — підпирач, штовхнути; д. ісл. зрогпа — брикати. 

Рйтай — арх. плугатар, орач; болг. ратай; срб. ратай, ратар; 

слов. гаЦц д. чс. гаїа); праслов. *агЮу5 — орати; лит. агб — теж 

саме. Див. орач, ораний. 

Слово о п. І. 1187 р.: Р'Ьтко ратаєві кикахуть. 

Лекс. 1627.206: Ратай — орач. 

Ратиця, -і — копито. Б. Грінченко Сл. IV стор. 4, 7 припускає 
походження від слова рак, оскільки воно означає і залізні підкови 
підкріплені до підошов, щоб вони не сковзнули на льоду а ракітниця 
це синонім до ратиці — копито свині. 

Ратний — стосовно до ратні, арх. Див. рать. 

Слово о п. І. 1187 р.: Напльнився ратнаго духа. 

Ратунок — діал. спасіння, п. гаїипек; див. рятунок. 

Лекс. 1627.166: Помоч, ратунок. 

Т. т. 338: Ратунок мужескій. 

Ратуш, ратушу чол. р. і ратуша ж. р. — вже в давнину були ці 

дві форми. Слово походить з сер. верх. нім. гаїЬиз — тепер дім 

міської ради. Це саме значення мало і укр. ратуша, але в пам’ятках 

зустрічається і значення дім судової палати. 

Лекс. 1596.23 б: претор, ратуш, дом судовий. 

Лекс. 1627.184: Ратуш — дом судовьіи, судилище. 
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Т. т. 240: Судище, судилище, ратуш. 

Рйтушний — арх. який служить у ратуші. 
В Берестьи воит володимирски Луд а Сташко ратушньїи личбу 

делали (Берестя, 1496 АЛРГ 78). 

Згаданий ратушний служив при війтові, отже не в суді, а таки 
у міському самоврядуванні. 

Рать, -і — арх. битва, бій, війна; ст. сл. рать — армія, військо, 

звідси арх. ратний — військовий; болг. рат; срб. рат — війна; 

давньорус. ратити — ворогувати; корінь *огї; д. інд. гііз — напад, 

агапат — боротьба; авест. ага(І5 — енергія; гр. егісіоз — сварка, 

змагання. 

Слово о п. І. 1187 р.: То бьіло в тьі рати в тьі плькьі, а сицей 
рати не сльїшано. 

Лекс. 1596.25 б: Рать — война. Ратую — войну точу. 

Ратованьє — воєваньє. 

Рафаїл, -ла — чол. ім’я, ст. сл. Рафаиль, ім’я архангеля д. 

євр. Кеґаеі — вилічи Боже, лікарство Боже, поміч Божа, уціління 

Боже, Дух Божий. 

Лекс. 1627.448: Рафаил — Дух Божій л'Ькарство Божеє. 

Рафа — лікарство албо л^кар. 

Рах! рах-рах-рах — звуконаслід. жаб. Звідси рахкати — 

квакати. 
Рахиль, 

Рахіль, -і — жін. ім’я, ст. сл. Рахиль, д. євр. ЯасЬеІ — овечка, 

яка годує ягня, народне Рухля. Матвій 2:18: Чути голос у Римі 
плач і ридання та голосіння велике: Рахіль плаче за своїми дітьми. 

Рахиль була улюблена жінка Якова і тому рахується як прамати 

євр. народу. 

Лекс. 1627.448: Рахиль — овцї, метафорично Вифлеєм. 

Радій, Рахіль, Ізраїль оживе, Месія дасть йому життя нове 

Л. Українка “Прокляття Рахілі”. 

РахмЗнів — село Кремянецького повіту на Волині. Тут 

колись був замок. Назва пов’язана з легендарними літописними 

рахманами, які провадили щасливе життя десь у далекій Бактрії. У 

XVI ст., коли околиця належала панам Ботовитиним тут працював 

книжник Кирило Транквіліон Ставровецький, який надрукував у 

місцевій друкарні Учительноє Євангеліє, яке було спалене разом з 

іншими книгами Ставровецького у Москві за наказом царя Михайла 
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Федоровича як єретичне. 

Рахманний — тихий, лагідний, спокійної вдачі з араб., тур. 

рахман — милосердний. “Ой земле, ти рахманна і пухка” П. 

Тичина. Твори II, 1957, 8. 

Рахмістр — п. гасішшіг/. — рахівник. 

Лекс. 162,7.430: Логофет — рйхмистр, писар, раховйнья и 
уважанья. 

Логофет з новогр. 1о§ої1іеІі$ був найвищий чин у Румунських 
князівствах, від відав канцелярією воєводи, керував державною 
радою і складав грамоти. 

Рахування — перелічення, визначення кількості з п. гасЬо\уас, 

а то з нім. гесЬпеп, ім. гасЬиЬа. Вже в нім. мові стало і значення 

уважати на когось, рахуватися з кимось, рахувати на когось, тобто 

надіятися на когось. Форма рахування чисто українська по моделі 
“читання”. 

Лекс. 1627.204: Уважаньє, рахованьє. 

Рахувати — 1. називати числа у послідовному порядку. 2. 

визначати кількість, суму. Уже жаловальна грамота 1388 р. знає 

це слово: За п'Ьнязи рахуючи. 

Лекс. 1627.22: Рахований бьшаю. 

Т. т. 251: Переличую, вираховую. Считаю — зрахую. 

Т. т. 458: Рахуючи по шелюгу. 

Рачйтель, -ля — арх. рачити це була ввічлива форма 
висловити бажання, з ц. сл. ракноути (з носовим у). У давній мові 
це дієслово набуло багато значень — любити, дбати, погоджу¬ 

ватись, зволіти. Пор. і старочс. гасіїі, староп. гасхіс — зробити, що 
зволіти, побажати. 

Иж бьісте з вас некоторьіи радньїи вьібравши к нам рачили 
зослати (Брест Куявський 1447-1492 ЛКБВ). 

Отже рачйтель це прихильник, дбайливець, той що любить 

щось. 

Лекс. 1627.476: Книг Божественних рачителя. 

Рашпіль, рашпеля — з нім. Разреї — напилок з насічкою у 

вигляді досить великих і порівняно рідко розміщених зубців. В 3. 

У. рашпель, рашпля. 

Рвйти, -рву — перетворити щось ціле на шматки, ст. сл. рвати, 

болг. рьівам, срб. рвати, рвем се — боротися, чс. п/аіі — рвати, 
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споріднено з лит. гауеіі — полоти, д. інд. гауаіі — розбиває, 

дробить, дрібнить, лат. гио, гиеге — розвривати, розкопати, гиїгит 
— лопата, рискаль. 

Ижбьі онь печате рваль або замки отбьіваль (Вільна, 1498 

АЛМ 163). 

Ребе — див. равві. Форма у мові їдіш від слова раббі. 

Ребелія — з лат. геЬеІІит, літ. бунт, повстання. В 3. У. часто 
ребелія з польським геЬеІіа. 

Ребрб — скелетний утвір людини, який іде від хребта до 
грудної клітки. За біблійною легендою з Адамового ребра створив 
Бог йому жінку Єву. Переносно: гірські пасма, гірський хребет. 

Всеслов’янське і індоєвропейське слово, ст. сл. рєбро, болг. ребро, 

чс. геЬго, геЬго, п. геЬго споріднено з д. верх. нім. пррі, гіЬЬі — 

ребро, д. ісл. гіР — ребро, д. верх. нім. Ьіті -геЬа — череп, гр. егеіб 
— покривати дахом, огоіи — дах. 

А хотарь ємоу вьіше страхогЬн гори жєжиєю прост рєбромь 
диломь (1400 Со5Г. І 27). 

Придбавши костюм за місячний заробіток, він відчув, що в 

нього зрушені ліві ребра і поняття про соціалізм. В. Барка “Рай”. 

Ревйнш, реваншу — з фр. геуапсЬе в 3. У. реванж з п. ге\уапг. 

1. дія через яку хтось повертає іншому те добро або зло, яке той 

йому заподіяв. 2. повторня зустріч спортсмена або команди з тим 

же противником для змагання о першість. 
Ревека, 

Ревекка — жін. ім’я, ст. сл. Ревекка, д. євр. Шу’каЬ. Звідси 
сучасні Рива, Ривка. Солярський дав: Ревекка — оковування 
красою. Словарь русских личньїх имен Н. А. Петровського 

виводить ім'я з д. євр. гауац — прив’язувати. 

Лекс. 1627.449: Ревекка — угодованная або запертоє спроти- 

веньє. 

Ревеляція — лат. п. На Сході не вжив., у 3. У. виявлення, 

викриття. В укр. мові слово має виключно релігійний зміст, і 

вживається по відношенню до самовираження утаємничених осіб 

через яких Бог виявляє свою волю. Напр. в євр. і христ. релігії 

вважають, що текст Біблії — ревеляція. 

Ревізія — перегляд, обслідування праці чи діяльності від лат. 

гєуізіо від геуісіеге — переглядати. В 3. У. ревізія кажуть і на 

поліційний трус. 
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Ревматйзм, -му — літ. зах. укр. ревматизм — інфекційно- 

алегоричне захворювання суглобів і м’язів людини, з гр. гЬеигпа- 

П5Ш05 — розтікання, гнояк, сповнений рідини від гЬеиша — потік. 

Рівний — 1. ретельний, старанний. 2. гіркий, сумний. 3. 

щирий; п. Г2е\упу — зворушливий, щирий. 

Ревний не за розумом — частий на Наддніпрянщині вираз про 
людину, що робить ревно, але розуму на те бракує. 

Спорідненим із словом ревний є слово ревнивий — непевний у 
вірності когось. Спільний корінь ц. сл. рьвьнь — заздрісний, далі 
ідуть рьвение — сварка, рьвьновати — злоститись і рьвьнивь — злос- 

ний, болг. ревнив значить сповнений ревності, п. Г2е\¥пі\уу — розхви¬ 

льований. Ол. Брюкнер виводить всі ці слова з ц. сл. рюти — ревіти, 

праслов. *та — гнів, п. пшс — кричати, д. інд. гауаіі — кричить. 

Але всі ці слова зазнали глибоких змін у своєму значенню, про 

що свідчить вже словник Лаврентія Зизанія: 

Лекс. 1596.25: Рвеніє — мйлованьє, ревнованьє, тож. Ревную 

— милую. Ревнйтель — милосник, ревность — милость. 

Ревність, -ності — старанність. У давній мові — любов. 

Лекс. 1596.24: Ревность о Бозй. 

Лекс. 1627.476: Ревность имуща. 

Ревнувати, ревнощі — перше значення: сильно любити. 

Звідси ревнитель. Лекс. 1627.208 подає: ревную — милую, гаряче 

милую. Дальше значення — заздрю, підозріваю в Лекс. 1627.208: 

заздру, ненавиджу. Рос. ревность означає ревнощі тобто почуття 
ревнивої людини. 

Ревтй — див. ревний. Переносно це кричати про свої потреби. 

Пор. приповідку, що стала заголовком роману П. Мирного “Хіба 
ревуть воли як ясла повні?” Книга Йова 6:5 подає “Хіба реве віл, 

коли ясла повні?” 

Регім£нт, -у — полк. Слово вживається в укр.мові рідко хоч 
і зустрічається в літературі. Одинадцятитомний словник укр. мови 
подає помилково значення “полк найманого війська”, хоч зах. укр. 

письменники, які там цитуються О. Кобилянська і П. Козланюк не 

могли мати у жодному разі на думці таке значення. Походить з 

лат. ге§ітеп — управління, когорта; нім. Ке£Ітепі. М.Л.К. 

Регламент, -нта — устав, статут. Року 1721-го вийшов 
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“Духовний Регламент”, який мав велике поширення на Сході. 
Слово походить з фр. ге^іетепі, що з лат. ге^иіа — правило. 

Реготати, регочу, регіт, реготання — голосно кричати, 

сміятися; рос. мова знає це слово лише в діалектах, словен. гге£а 
— квакання, срб. рега — буркотання, чс. геЬої — сміх, іржання, 

словац. геЬої — іржання, п. гге^оі — квакання. Звунконаслід. 

слово як і рос. хохотать — сміятися голосно. Пор. і ст. сл. гротати, 

грохотатель — сміхун. 

Лекс. 1627.48: Грохощу — регочуся. 

Т. т. 277: Хлехощу — регочуся. Хлепещу— ржу, регочуся. 

Т. т. 280: Хохотаніє — реготаньєся. Хлехотаніє — регот. 

Хлехощу, хлепещє — регочуся. 

Реєстр, -у — список, письмовий перелік, НІМ. КЄ£І5ІЄГ— книга 

записів, п. ге]е$іг, лат. ге§е$Шт від дієсл. ге^егеге — нести назад, 

переказати пізніше записувати, осн. дієсл. £его, £е$Шт — це носити, 

отже фактично це заносити. В давнину це слово відносилось 
переважно до реєстру козацьких військ складеного поляками для 

оплати козацьких військ найнятих польською короною для охорони 
кордонів Речі Посполитої. Звідси слова реєстровий і нереєстровий 
козак (не занесений до списків). Але слово вживається і сьогодні із 
значенням регістр, 

Лекс. 1627.192: Причет — реєстр, поличеньє, почет. 

Т. т. 251: Порахованьє, вкупу зобраньє, реєстр. 

Т. т. 291: Оглавлепіє — сумма, реєстр. 

Режйм, -у — 1. спосіб реглювання певної діяльності, функціо¬ 

нування — режим економії, режим ріки, постільний режим, 

санаторний режим; про певний спосіб життя розрахований на 
повернення здоров’я. 2. політичний режим — спосіб управління 

країною. Напр. монархічний режим. З лат. ге§ішеп — управління 

через фр. теніте. Це слово вживалось під час панування соціалізму 

у Східній Європі його критиками іноді з негативним забарвленням 

по відношенню до цього управління. М.Л.К. 

Резерв, -у — лат. гєзєгуо — кладу у бік, нім. Кєзєгує — 

запасне військо. Трудові резерви — молодь, що готується стати 

робітниками у спеціальних школах. Частина війська на яку 

розраховується на випадок війни. 

Резерва — зах. укр. стриманість з п. гегетоа — заховуватись з 

резервою. 
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Резйна, резйновий, резинка — з лат. гезіпа — смола, лат. 

пішло в Європу. З гр. геїіпе постало ст. сл. ритина. Кн. Буття 
37:25: їхні верблюди були повні фіміяму і ритини, тут ритина гебр. 

песЬої — гума. Слово резйна добре відоме в рос. мові, в укр 
частіше гума. Однак тепер стала поширена жувальна резин; 

калька з англ/ сЬє\уіп£ §ит. 

Резолюція — 1. постанова, рішення. 2. напис службової осос 

на заяві в якому міститься коротке рішення справи фр. гезоіиііоп з 

лат. гєзоіуо — розв’язую. “Прийняти резолюцію” — калька з фр. 

ргепсіге ипе гезоіиііоп — прийняти рішення, цебто постановити, 

рішити. 

Резон — фр. гаізоп — розсудок, причина, аргумент. “Ізложе- 

ної в отвітних речах твоїх резони” Котл. Нат. Полт. Дія І, ява II. 

Звідси резонер — літ. персонаж, що дає моральну оцінку поведінки 
інших персонажів, резонерство — схильність до повчальних 

промов, резонний — розсудливий, резонно — правильно, резонува¬ 

ти — розсуждати. 

Резурекція — з лат. гезигесііо від гезиг^о — підношуся, встаю. 

Вжив, на 3. У. на Наддніпрянщині тільки Великодня утреня. 

Резюмб — короткий зміст; не відмінюється, з фр. гезите, 

лат. гезишеге — підхопити, повторяти.. 

Рейвах, -у — безладна біганина, метушня; безладно розкинуті 

предмети; гармидер, галас. З д. євр. геуаЬ, нове ге]уасЬ — 

розширення, зиск, в новій мові синонім до слова ярмарок. Коли 
декілька євреїв говорять про зиски, про ге]\уасЬ, то здійснюють 

галас названий рейвахом. 

Рейтузи, рейтуз — з нім. ВеііЬозеп — штани в обтяжку. 

Кециіезсаі іп расе — хай спочиває в мирі! Див. покій. 

Рекрут, -та — новобранець до війська, з нім. КекгиІ, що з фр. 

гесгие з дієсл. гесгоїіге — рости заново тобто поповнення, відтворен¬ 

ня війська. В народі кажуть іноді некрут, як результат нар. 

етимології. 

Ректгі, реку, речеш, гуцульське речи — арх. говорити, 

сказати, часто вживав Куліш, рос. діал. ст. сл. решти, реку (носове 
у), наказовий спосіб рьци, болг. река, срб. речем, ретьи, словен. 

гесегп, чс. гки, псі, праслов. *гекіі, *геко, лит. гекії — кричати, д. 
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інд. гасауаїі — привести в порядок, готувати, гот. гаЬфап— 

розраховує, лат. гассо, гассаге — кричати як тигр, д. ірл. геіуит — 

крик. Див. нарікати. Тохарське гака, гекі — річ, слово. Див. 

Черньїх. 26. 

Слово о п. І. 1187 р.: И рече Игорь. 

Т. т.: Женьї Руская вьсплакашась, аркучи. 20. “Аркучи” 

перекладається тут як голосячи отже це те саме, що лит. гекіі — 

кричати. 

Т. т.: И ркоша бояре князю. 24. 

И тьіе Токаревскіе рекли: мьі дей вамь не бороним стада... 

паствити тамь (Кам’янець, 1495 АЛМ 85). 

Рци одно слово: люблю вас пане возний. Котл. Нат. Полт. дія 

І ява 2. 

Релігія — форма суспільної свідомості, яка характеризується 

вірою в надприродні єства або сили, відправою певних обрядів і 

існуванням певних відповідних організацій і інститутів. Запозич, 

через п. ге1і§іа з лат. ге1І£Іо, яке походить з дієсл. ге1і§аге — 

прив’язувати, бо релігія прив’язує людину до надприродних сил, 

які нею керують. Тому цікавою представляється наявність в 

пам’ятках форми релія або рел'Ья, яке нагадує фр. дієсл. геїіег — 

зав’язувати заново з того ж лат. дієсл. 

Слово зустрічається і в рос. пам’ятках зокрема в кн. Кураки- 

на. 

Лекс. 1627.11: Набоженство — Релія. 

Т. т. 40: В^ра — Рел'Ья. 

У літ. мові вживається як синонім до сл. віра: Якої ти релігії? 

Як шкільним предмет кажуть Закон Пожни. М.Л.К. 

ІЧмаїїбнт інвентар. Обидва слова вживаються в нашій 

мові, але реманент частіше. Академічний Рос. укр. сл. 1929 р І 183 

пояснює, що “реманент” — це сільсько-госп. інвентар. У нього 
добрий реманент: плуги, борони, воли, коні. Слово латинське 
гетапепіит — остаток, в польськім гетапепі — готівка, залеглий 

податок, так і в мові західньо-українській, у східньоукраїнській і в 

мові літературній реманент такого значення не має. 

Ремесло, -ла — виконання ручного мистецтва як дрібне 

виробництво, ст. сл. ремство, срб. ремьство, ремезьство, чс. 

гегпезіо, д. лит. гетезаз — ремісник, гетезіаз — ремесло. Етимоло¬ 

гія неясна. 

Гандле и куплю в рьінку и в клетках и по улицах з мещаньї 
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заровно отправовати и успьгаать мають: ремесла вшелякія робьіти 

(Луцьк, 1389 РЕА І 27). 

Лекс. 1596.31 6: Художествб, ремеслб.( Хитрость— ремеслб. 

Реміенйк, -ка — людина занята ремеслом. 

Лекс. 1627.50: Дебело — худбжник і— Грундаль, ремесник 
грубого ремесла. ' 

Т. т. 277: Хитрець — художник, ремесник. Хитрость — 

ремеслб ручное. 

Ремонт — фр. гетопїе, первісно поповнення кінського складу. 

Означає виправлення всяких пошкоджень. Див. репарація. 

Рента — фр. гепіе, італ. гепбіїа з лат. гесісііїа від дієсл. гесШо — 

певертаю. Первісне значення — річний доход. Суч. значення — 

доход від капіталу: землі або майна. Рентабельність — фінансовий 

результат певної економічної діяльності, який проявляється у здо¬ 

бутті певних доходів, які більші від витрат, фр. гепіаЬІе, нім. гепіаЬеІ. 

Рентьє — фр. гепііег, людина, яка живЬ з доходів свого майна. 

Репарація — направа, поправа, відшкбдження, лат. герагаііо. 

Репарувйти — направити, ремонтувати, лат. герагаге. Обидва 

слова вживають переважно на Зах. Укр. і 

КереШіо шаіег зПісІіогит — повторення є матір’ю тих, які 
вчаться. Лат. вислів про користь повторення для зафіксування 
знань. 

Репетувати — галасувати, старе слово, а нове — репетирувати 
— повторяти (вживається з “ир” хоч воно чуже укр. мові). Обидва 
слова походять з лат. гереіо — повертаюсь, вимагаю назад, 

повторюю. 

Репресований — урядово покараний, нове слово. Ти син 

репресованого, людини, яку названо ворогом народу. Ол. Гончар, 

Людина і зброя. 23. З лат. гергеззог — який обмежує від гергішо, 

гергеззі, гергеззит — обмежувати, здушити. 

Репутація — добра чи погана думка, яку мають люди про 

когось, тобто слава, фр. гериіаііоп від лат. геришіо — роздум. 

Синонім до нього реноме з фр. гепотее, п. гепота. А все таки 

найкраще це чисто укр. слово, яке вживаєт Шевченко у вірші П. С.: 

“Не жаль на злого, коло його І слава сторожем стоїть, А жаль на 

доброго такого, Що й славу вміє одурить.” 
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Республіка — суспільний лад протилежний монархії, коли 
людина, яка стоїть на чолі держави не унаслідувала цю владу, а 
вибирається прямо або не прямо; на чолі республіки можуть стояти 
більше людей, як напр. у Римі тріумвірат, але звичайно в результа¬ 

ті боротьби за владу таке многовладдя недовговічне. Слово похо¬ 

дить з лат. ге8 риЬІіса — публічна справа, тобто влада у державі 
публічна, не зосереджена в руках одного індивідуума, п. і зах. укр. 

републіка з італ. гериЬІіса. Республікою вважали колись і поляки 

свою виборну монархію, тому назвали її Ргесх Розроіїїа — Річ 

Посполита, що є калькою слів гез риЬІіса. Звідси слова републіка- 

нець, республіканський. 

Реставрувйти — з лат. гезіаигаге через нім., рос. реставри- 

ровать. Лат. гезіаиго — це влаштовую, повторюю, освіжую звідси 

можливе по моделі іпзіаигаїіо слово гезіаигаїіо. Напр. монархія 

була реставрована у Франції після падіння Наполеона і наступив 

період реставрації. Реставрація — це також відновлення у 
первісному вигляді творів мистецтва і існують реставратори — 

фахівці, які відновлюють малюнки, статуї, будівлі і т. д. 

Ресторан, -у — одиниця громадського харчування з влас- 

ною кухнею, де за платню подають страви і напитки. 3. фр. 

геяіаигапі. Під впливом п. гезіаигасіа вживають іноді і сл. ресторація 
або реставрація, що не цілком доречно, але відповідає вживанню 
нім. Ке$іаигаїїоп на берегах Рейну і німецької Швейцарії, тому і 

деякі французи вживають сл. ге$іаигаІіоп з таким значенням. 

Ресурси — запаси чого-небудь, які можна використати в разі 
потреби, фр. ге55оигсе$ з лат. гезиг^о — виникаю знову. 

Ретушер — з фр. дієсл. геїоисЬег — підмальовувати. Ретушер 

— це людина, яка виправляє фотознимки, негативи. 

Ретязь — арх. ланцюг, діал. залізний засув, рос. ретязь — 

ланцюг, ц. сл. ретязь, п. чуггесіцсіг — ланцюг, засув, чс. геїег — 

ланцюг. Вірогідно давнє слов'янське запозичення з германського д. 

ісл. гекепсіг — ланцюг, англосакс, гасепіете ж саме. 

Лекс. 1627.201: Завора, рьігель, ретязь. 

Рефекторій — їдальня у католицьких монастирях і колегіях. 

З лат. геїїсіо — відтворюю, готую, освіжую. 

Реферат — нім. Реїегаї з лат. геїего — доповідаю. Короткий 
виклад у письмовій формі або усно перед авдиторією з науковим 

166 



або літературознавчим змістом. 

Референдум — опитування населення в якому політичному 
питанні, щоб сам народ з більшістю голосів вирішив якусь дилему. 

Лат. діесл. геі'его у цьому способі означає “нехай доповідає”. 

Рецепт, -ту — з лат. дієсл. гесіріо, гесері, гесеріит — означає 

затримувати, повертати, приймати, вбирати, а ім. гесеріиш означав 

первісно тільки зобов’язання. Рецепт — це 1. склад медицинського 

препарату. 2. припис від лікаря. 3. склад якогось блюда. 

Рецидив, -диву — повторення злочину, лат. гесісііуиз, те що 

повертає назад, що кидає назад від дієсл. гесібіо — падаю назад. 

Рецидивіст — це людина яка два або кілька разів зробила злочин. 

Реченбць, реченця — строк, давня форма річенець, від слова 

рік, рок-ен-ець, див. нарікати. 

Речник — той що промовляє в ім’я якоїсь справи чи напряму. 

Від староукр. ректи, речи; див. нарікати. У давній мові рєчнїкь — 

це уповноважений судовий оборонець. 

Кажньїи можєть имєт рєчнїка у прав кажноуму члвкоу надобе 

єст обороньнє правьноє (XV ст. ВС 12 зв). 

Лекс. 1627.40: В'Ьтій — ретор, оратор, прокуратор, р'Ьчнйк, 

хитрословець. 

Решетйти — наробити на чому дірочки як в решеті. Десятки 
дробин зрешетили всю голову. Ст. III. 68. 

Решето, решітка — грати пор. д. євр. гевеї — сітка, грати. 

Етим. сл. Брюкнера і Фасмера-Трубачева не дають ясної відповіді 

на етимологію цього слова. 

Решта — всі, інші, все інше з нім. Кезі — остаток, а то з лат. 

гезіаге — зостатись. Див. зрештою. 

Ржа — давнє ржа, але частіше іржа — окисел, оксид, який 

утворюється на залізі і сталі, якщо вони довший час лежать у 

вологості. їсть як іржа залізо. М. Вовч. 1. Слово пішло від барви, 

пор. рудий, отже корінь рьд, ц. сл. рд-Ьти — червоніти, срб. рдяти 

— іржавіти, рос. рдеть — червоніти, ржа — іржа пор. нім. Козі — 

ржа і гої — червоний. 

Ржати — кажуть про звук, виданий кіньми. Коники ржали. 

Укр. пісні Максимовича. 7. Див. іржати. 
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Риба — водяна тварина, яка має холодну червону кров, 

крильця для плавання і яка дише через бронхії. Всеслов’янське 
слово спорідн. з нім. Каире — черв’як, гусінь, д. верхн. нім. гирра. 

На думку М. Фасмера (Зтим. слов. рус. яз. М. 1987 т. III ст. 526) 

слов’янське слово є табуїстичним і замінило давніше зт>вь, яке 
відповідало лит. гиуіз — риба, гр. іЬсіоз, вірм. )икп, бо рибаки 
уникали вживати це слово через співзвучність із дїєсл. звати (Див. і 
Черньїх, 13). 

Потуль ему волно сено косити и рьіба ловити (Луцьк, 1447 

Арх ЮЗР 8 IV II). 

На безриб’ї і рак риба — приповідка, при недостачі все добре. 

Те саме і рос. 

Рйга — їздити в Ригу, вираз запозич, на 3. У. з польського і 

означає блювати. Рига це столиця Латвії, а назва подібна до 

“ригати”. -- 

Ригати — повертати спожитий харч, блювати, діал. воніту- 

вати, п. ггу£ас, чс. гіНаїі, рос. рвать, а рьігать — це видавати голос¬ 

ний звук при викиданні газів з шлунку. Праслово, ц. сл. рьігати, гр. 

ЄГУ£Є — викидки, лат. ЄШ£ЄГЄ — блювати. Спрідн. з словом рик. 

Лекс. 1596.31 б: Отригаю — вьіригаю. Отриганіє — вьіри- 

ганьє. 

Ригоризм, -му — суворе додержання якихось правил чи 
приписів моралі чи ін. З лат. гі£0г — суворість. 

Рйгель, рйгля — горизонтальний елемент деяких будівельних 
несучих конструкцій, у зах. укр. говорах — засув. З нім. Ріе^еі — 

засувка, розпірка, п. гу£е1. Йому відповідає ст. сл. веріа. 

Лекс. 1627.21: Верія — завора, рьігель, одв'Ьрньїй, ретязь, 

ланцух, замок, колодка, клямка. 

Т. т. 200: Завора або запора, рьігель. 

Ридання — тяжкий плач. Див. ридати. 

Лекс. 1627.21 1: Рьіданіє — ревний плач, смутньїй плач, 

жалобньїй плач, смуток, нарйканьє, хлйпаиьє, лямент рьідателньїй. 

Ридати — тяжко плакати, захлинатися від плачу, болг. ридая 

— ридаю, срб. ридати — стогнати, чс. губаїі. Пов’язано почерез 

чергування голосних з давньочс. гисііП — затьмарювати, засмучу¬ 

вати, луж. 2шс1іс — ображати, ггисіпу — сумний, лит. гаиба — плач, 

д. інд. госШі — плаче, оплакує, гибаїі — те саме, авест. гаозіа — він 
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плакав, лат. гидо, гисіеге — ревти (про осла), кричати, англосакс, 

геоіап — плакати, д. ісл. гаиїа — ревти. 

Лекс. 1596.26: Рідаю — хлипаю. Ріданьє — хлйпаньє. 

Лекс. 1627.211 Ридаю — ляментую, ревно плачу, хлипаю, 

восклицаю. 

РидикнЗль, -кьбля — заст. з фр. гебсиїе, лат. геїісиїа — жіноча 
торбинка, сумка. Спочатку назва стосувалась сітки до волос (лат. 

геїе, геїін — сітка), далі стосувалась сумки, яка була зроблена з 
сітки. Далі чи то через те, що ці торбинки були смішними, чи то 
через звукову подібність це слово злилось з французьким словом з 

значенням комічний — гісіісиїе і стало вимовлятись ридикюль. У 
цій формі вживалося і в нім. мові головно в минулому столітті, де 

означало в’язану робочу торбинку для жінок, так проникло і в 

угорську, польську і українську мови. 

Риж — див. рис. 

Рйза, мн. ризи, ц. сл. риза — перше значення одежа, вбрання. 

Пізніше значення — вбрання церковне, опарати. Пор. чорноризець 

— монах. Від дієсл. різати, ц. сл. різати, р'Ьжу (з носовим у). Але 

етимологія непевна, згідно М. Фасмеру могло бути і запозичення. 

Лекс. 1596.15: Рьіза — шата. Изм'Вна рьіз — пара шат. 

Лекс, 1627.36: Рьіз — шат. 

Т. т. 209: Риза, одВяніє, одежда — шата, барва, плащ. 

Т. т. 323: Рьіза — верхняя сукня, одежда. 

Рик! рику-рику! — звуконаслідування рику скотини. Звідси 
рикати, рик, рйкання. З прамови. 

Рикати — кричати. Від рик. 

Слово о п. І. 1187 р.: Храбрая дружина рьїкають акьі тури. 29. 

Рйковка — назва горілки в СРСР за час коли Риков був 
головою Раднаркому. Мала 42 градуси (царська мала 40 градусів). 

Рим — столиця Італії, місто з якого почалось піднесення 

світової держави, римської республіки а пізніше імперії, називалось 

Кота, але у слов’янських мовах о послідовно переходить в ьі. 

Походження назви етруське і оскільки етруська мова до сьогодні не 

зрозуміла то і значення цієї назви неясне. Але укр. словники XVII 

ст. пробують пояснити цу назву по-своєму. 

Лекс. 1627.449: Рьім — модная або потужная, або потребная 

ел. М^>сто влоскоє. 
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Рима — з гр. г у і Ь т о 5 — розмірність. Звуковий повтор 
переважно наприкінці рядків вірша, хоч бувають і внутрішні рими. 
Первісна роль рими це сприяти запам’ятовуванню тексту, отже 
роль мнемотехнічна, бо в давнину коли не було ані паперу ані друку 
книги були рідкісними і дорогими, тому вони писались різміреним 
текстом, а пізніше починаючи з середньовіччя латинські тексти 
були римовані. Поступово, коли мнемотехнічна роль рими 
частково відпала все більше посилилася їх роль у милозвучності 
поезії. 

Римар — сідлар з нім. Яіетег з Яіетеп — ремінь. Див. 

лимар. 

Лекс. 1627.273: Усмошвец — рьімар, швед. 

Рймма — Святий з скіфського народу І в., пам’ять 20-го 
січня. Скіф кидання. 

Римський — прикм. до слова Рим. У давній мові “рьімский 
законь” — це католицьке віросповідання. 

И тьі... дочєрт> єго ноудишь прьіступити кь рьімскому закону 
(1499 ВИ II 448). 

Рйнок — міська площа, торг, базар. У Львові назва центру 
міста — Площа Ринок. Сер. верхи, нім. гіпс — вільне місце оточене 
валами і деревами, суч. нім. Яіп§ — коло, перстень. Пор. центр 
сучасного Відня Яіп£. Загальне значення безар зафіксоване з XVI 
ст. староп. гупек. 

Лекс. 1596.30 б: Торжище — рьінок, торг. 
Лекс. 1627.102: Купилище, торжище, рьінок. 
Т. т. 346: Аппісв торг — имя Рьінку рьімского. 

Риншток — ринва, труба або жолоб для стікання води. Ринва 
з нім. Яіппе від гіппеп — текти. “Попасти з-під ринви на дощ” — з 
меншої біди попасти в більшу. Риншток має те саме походження, 

нім. 5іоск — це палка. Слово риншток запозич, в давніх словниках 
з п. гуп82їок. У п. мові це слово розвинуло і інше значення — 

декласовані елементи, що також відображено в Беринди. 

Лекс. 1627.193: Приятелище — рьїншток. 

Т. т. 256: Ток — рура, рьїншток. 

Рип! рипу-рйпу! — звуконаслід. скрипу. Звідси: рйпати 
(двері, чоботи) і рипіти (вози, ворота, черевики), рипучий, рипання. 

З прамови. 
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Рипїда — кружок в держалні з зображенням Ангола з гр. 

Кірісііоп від гіріско — вію, махаю. Уживається в Архиєрейській 
богослужбі. 

Лекс. 1627.449: Ріпіда — вахляр, махало, оганка. 

Рис, рйсу — зах. укр. риж, їстивна рослина з родини злакових, 

а також сім’я з цієї рослини. З нім. Кеіз, п, гуг, італ. гі$о, лат. огуга 

з грецького. 

Риск, рйску — можлива загроза нещастя або неприємності. 

На свій страх і ризик. Фр. гі$чие, англ. гізк, італ. гі$сЬіо або гізісо, п. 

гузуко, зах. укр. ризико. 

Рискати — бігати, їздити в пошуках кого-небудь, рос. 

рьюкать, п. гузс, ц. сл. ристати і рискати. Корінь гіі-, лит. гіш — 

котити навколо, гаііаз — їздець, гізіаз — швидкий. 

Слово о п. І. 1187 р.: Рища в тропу Трояню. 

Рисувати, рисую — креслити, рос. рисовать, п. гу$о\уас, нім. 

Кі$$ має значення розрив, але і зображення чогось пером особливо 
в будівництві і вимірюванні грунту. Це неточне вживання слова 
перейшло і на дієслово геіззеп, яке також означає і рвати, але часом 
і рисувати. 

Рись — великий хижий звір родини кошачих з гострим зором. 

Живе в лісах Східної Європи, хоч став дуже рідкісним, рос. рись, п. 

гун, болг. рис. Наукова назва рися — лінкс. У Беринди пояснення 
неточне: 

Лекс. 1627.443: Пардус — рьісь. 

Ритм — гр. гуіЬтоз — лад, міра, стройність. Ритм є основним 

структурним елементом вірша, який проникає в підсвідомість і 

спричиняється до зачарованості поезією. Ритмічну структуру укр. 

вірша визначає певне різміщення наголосів і будова кляуз — 

закінчення рядків. 

Рйтор, -ра — у стародавній Греції та Риму оратор, промовець 

або вчитель красномовства, у братських школах України і колегіях 

— учитель риторики *— красномовство, ірон. людина, яка гарна 

говорить, але нічого не каже. З гр. гЬеіог з слова гЬеІоз — 

домовлений, гЬеіїа — умова, егео — кажу. Див. рота. 

Лекс. 1596.5 б: В'Ьтія, рйтор, оратор, красномовця. 

Лекс. 1627.40: В'Ьтій — рйтор, оратор, красномовця, прокура¬ 

тор, хитрословец. 
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Т. т. 463: Форемньїй, ритор. 

Т. т. 476: Мануйла Рйтора. 

Риторика — наука про красномовство тобто про мистецтво 

виголошувати промови, які добре продуманим розвитком аргумен¬ 

тів мали б особливий вплив на аудиторію. Отже риторика — це 
галузь мистецтва слова, споріднена з поетикою. В давнину 
риторика була дуже потрібна у політичній боротьбі і в судах, у 
Середньовіччі в церкві. Тому риторику здавна вивчали в учбових 
закладах. 

Лекс. 1627.449: Риторїка — л^поглаголаня. Наука третяя от 

свободи ьіх. 

Беринда має тут на увазі учбовий предмет у колегіях, який 
входив до розряду вільних наук, які протиставлялись богослов¬ 

ським. 

Ритуал, -лу — релігійний обряд, який розгортається згідно з 

певними правилами при народженні, шлюбі і т. д. з лат. гіШаїіз — 

обрядовий, ім. гіііі5 — це релігійний звичай, звичайн взагалі. 

Рицар, рйцаря — з сер. верх. нім. гііег, тепер Кіиег, але 

частіше лицар. Див. лицар. Рицар — це кінний воїн шляхетного 

стану. На Заході існував спеціальний ритуал посвячення в 

рицарство. Рицар — це також дворянський ранг нижчий від барона. 

Старочс. гуйег, п. гусегх, у давніх укр. пам’ятакх слово зустрічаєть¬ 

ся у формі ритєрь або рьїцєрь. 

Устаблдємь иже каждьій рьїцєрь алюбо простьіи зємлєнїнь 
коли хороугьви поднесоуть што умєль своєго мєстца стєрєч а 
хороугвьі своєи боропїть (XV от. ВС 10 зв). 

Лекс. 1596.26: ПобЬдник — звйтяжца, рйцер. 

Рицарський — прикм. до слова рицар. 

Лекс. 1627.311: Молодецкой, рьїцьірскій. 

Т. т. 437: Пояс рьіцерскій. 

Рівне — рос. Ровно, п. Вбшпе — місто на Волині, центр 

Волинської області. Як селище згадується з 1283 р., тобто з часів 
Галицько-Волинського князівства. Назва складається з ім. рів + 

суфікс -не, тому що тут було багато оборонних ровів. Рівне було 

резиденцією польських князів Любомирських, які мали прекрасний 

замок. В Ровенській гімназії учився письменник В. Г. Короленко. 

В часи II світової війни тут був центр німецького управління 

Україною, але водночас тут був і сильний спротив. Зокрема тут 
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діяв розвідник М. Кузнецов під виглядом німецького офіцера. 

Рівний — подібний у кількості, у вартості, у площині, 

однаковий, рос. равньїй, п. г6\упу, праслово. Західно-слов’янська 

форма на о, південно-слов’янська і російська на а, як і ц. сл. З 

спільнослов. *ог\уіпо, прусс. агшіз — правий. Друге значення цього 
слова це: який не має підвищень або заглиблень, гладкий. 

Паралельне до цього розвитку первісного значення є лат. гиз, гигіз 
— село, поле, маєток на селі. Авест. гач/аЬ — це ширина, простір; 

пор. суч. німецьке Яаит — приміщення, простір. 

У мові ХІУ-ХІХ ст. ровньїи — це рівний, однаковий, такий 
самий; рівний за моральними якостями: 

Абьі тоє што к вам писали безо льсти писали бо ровньїми 
таковьіми хитростдми и льстдми през мистра и законь... частокрот 
обольщоньїсмьі (Брест-Куявський, 1447-1492 ЛКБВ). 

Рівнйна — низина, простір плаский протилежний до гірського. 

Лекс. 1627.462: Ровнина або низина. 

Рівність — абстр. ім. до прикметника рівний. 

Лекс. 1627.200: Равенство — ровность. 

Рівно — присл. до прикм. рівний. Ц. сл. равьно, рос. рано — 

так само, так же. 

Ємоу и д'Втємь єго... равно и оунучєтом єго (Сучава, 1414 Созі 

І 111). 

Рівночйсно — нове слово з нім. §1еісЬхеШ§. Часте в 3. У. бо з 
п. г6\упос2Є5піє в літ. мові не вживається. Тут одночасно або разом. 

Рівня, -і — ч. і ж. розм. людина рівня іншій. “Я вам не рівня”. 

Котл. Нат. Полт. Дія І ява 2. 

Рівняти, діал. рівнати — 1. зробити рівним. 2. порівнювати, 

прирівнювати. 3. розташувати у прямій лінії. 

Лекс. 1627.249: Сравняю — поровньїваю. 

Т. т. 250: Сравнєніє — поровнаньє. 

Ріг, рога — твердий наріст на голові деяких ссавців. Прасло¬ 

во. Рос. рог, п. го§, лит. га^иоіаз — рогатий, нім. Нот, ст. сл. рогь. 

Фактично ріг — це те, що виступає, піднімається з певного 

предмета. Роги місяця, рогатий місяць, роги Вівтаря — в Біблії, 

рогатий — це евфемістична назва чорта, наставляє роги своєму 

чоловікові жінка, яка його зраджує. 

Ріг, рогу — місце, де сходяться дві протилежні сторони — ріг 
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вулиці, ріг лісу. Слово розвинулось з основного значення слова ріг, 

рога. Див. наріжний. 

Одь толь уверхь рички Дидовски... тамь же вь верхь Кульїги 

просто до рогу леса (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 

Ріг кегеп у біблійній мові дуже часто вживається в значенні 

“сила”, тобто оборонна сила як у тварин, але це і символ сили 

взагалі, пор. Псал. 89:18. Пор. ще Пс. 148:14: Він рога — силу 

народу Свойого підніс. Єр. 48:25: І буде відтятий Моавові ріг. 

Мих. 4:13: Я ріг твій залізом вчиню. Єз. 29:21: Того дня нарощу 

рога Ізраїлевому домові. Цікаво, що старослов’янський переклад 
Йова 16:15 гебрейське кегеп добре переклав “мощь” та й у грецькім 
маємо 8іепо8. Часом “ріг” — це проміння, роги кагпаДт — 

проміння. Пор. Ав. 3:4 Кагпафт ті^асіо 1о — роги в руки Його. 

Йому це Проміння із руках Його; ст. сл. Рози вь рукахь Єго. 

Цікаво, що Мойсей у статуї Мікель Анджело має роги — це 
символ Богом даної йому сили. 

Коли невинно засуджений утікав у Храм у Вівтар і брався там 
за ріг Престола, то це в давнину було для справді невинного 
захистом. Звідси вираз ріг спасіння на д. євр. мові кегеп рзіїі; див. 

Азіль. Пор. 2 Сам. 22:3, Пс. 17:3. Мій Бог, моя скеля, сховаюсь я в 

ній, він щит мій і ріг Він спасіння мого. Рут ріг — сила оборонна. 

Те саме бачимо і в мові Нового Завіту у Луки 1:69, слова Захарія: 

Він ріг спасіння підніс нам у домі Давида. 

Натомість “ріг достатку” вираз з греко-римської міфології. 

Це символ багатства. Коли новонародженому Зевсу загрожувала 

небезпека, то його мати сховала синочка на о. Крит і тут коза 

Амалтея вигодувала Зевса своїм молоком. Коза зламала свого 

рога і німфи наповнювали його всім, а Зевс робив так, що ріг давав 

все чого хотіли. Це “ріг достатку”. “Як з рога достатку” — у дуже 

великій кількості. 
Рід, роду — У картках проф. І. Огієнка до слова-гасла 

Рід читаємо: ст. сл. родь, слово всеслов’янське, індоєвр. 

£ЄП05, гр. £епоз, лат. £епиз, д. інд. ]апа8. В укр.мові широко 
розгалужене: рідний, родина, родити, рідня, родич, поріднитися, 

народ, урод — юрод, урода — краса, уродливий — красивий, 

природа, урожай, зародиш, різдво, родитель, родоначальник, 

благородний, перворідний, двоюрідний, самородок і багато інших. 

А до гасла родити читаємо: Родити, рождати, ст. сл. родити, 

рождати, -ся, родь, індоєвр. корінь *£еп, пор. д. інд. }апа$ — род, 

Іапаїі — родить, лат. £епиз — рід, нащадки, гр. £Єппао — родити, 
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§епоз — рід, гот. кипі — рід, покоління, нім. Кіпсі — дитина і ін. 

Деякі мови у тому і слов’янська цього індо-євр. кореня *§еп- не 
мають у цьому значенні. 

Це написано у трьох картках, проте, на жаль, імпасу щодо 

первісного значення слова “рід” не вирішує. Не дуже переконливі і 

інші трактування цього питання. Ал. Брюкнер автор прекрасного 

Етимологічного словника польської мови І. вид. 1927, друге, 

посмертне 1957, пробував фронтально підійти до цієї проблеми. Він 

вважає, що слов’яне не мають свого питомного слова для фізіоло¬ 

гічного акту родження, як напр. лат. пазсеге. На його думку первіс¬ 

но “род” було богом щастя і самим щастям, подібно до слова “бог”, 

пізніше значення спеціалізувалось до приплоду, роду і він розглядає 
слово род як споріднено з рос. словом “радеть” — дбати і рос. 

присл. “ради”, а це споріднено з д. інд. гасЗпоиІі — добувати, перс. 

ау*ч\)а гасіу — ради чого. Натомість М. Фасмер, автор не менш 
славетного Етимологічного словника російської мови іде іншим 
шляхом. Він твердить що сучасне значення роду в індоєвропей¬ 

ських мовах пов’язане з д. інд. дієсл. \угасШаш — яке піднімається, 

у/агсИші — рости, множитися, лат. гоЬог — сила, гр. огсіоз — 

дерево. Відомий рос. мовознавець О. Трубачев, який переклав з 

німецької і доповнив словник Фасмера вважає очевидно незадовіль¬ 

ними всі ці спроби вийти поза межі слов’янських мов, і твердить у 

статті, надрукованій у ж. “Вопросьі язьїкознания” №2 1957, що ц. 

сл. родити походить з праслов. гіпотетичного кореня *огф яке не 

пов’язане з жодними іншими словами інших індоєвропейських 

мовних груп. 

Справді нам трохи незручно висувати після поразки всіх цих 

визначних фахівців свою власну гіпотезу, але ми чомусь вважаємо, 

що вихід з цього імпасу існує. Перший акт новонародженої дитини, 

це завжди плач, крик, а слово для цієї реакції у різних індоєвропей¬ 

ських мовах навдивовиж подібне, це д. інд. госіііі — плаче, оплакує, 

авест. гаозїа — він плакав, лат. гисіо, -еге — ревти, кричати, ридати, 

англосакс, геоіап — плач, д. ісл. гаиіе — ревти, лит. гаиба — плач, 

тобто всі слова, які ми співвідносили до слов. ридати чомусь дуже 
підходять до акту, яке міліарди разів супроводжував момент 
народнії нової людської істоти на землі. Чи не тут шукати первісне 
значення слова, якого інші індоєвропейські мовні групи дальше не 
розвивали, але слов’янські мови так широко розвернули, щоб 
показати початок і розмноження людського існування на землі? 

Наша гіпотеза звичайно потребує перевірки знаряддями порівняль- 
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ної граматики і фонетики індоєвропейських мов. Але вона як-не-як 
видається дуже заманливою. 

Щодо укр. мови, то слово род, рід з багатьох віків має ті самі 
значення; походження, рідня, родина, плем’я, народність. Ось 
цікавий приклад з XV ст.; 

И докончана бьіст міщанином краковькьімь швайполтомь, 

ф-Ьоль из німець нємєцкого родоу (Краків, 1491 КЕ). М.Л.К. 

Рідко — нечасто, ст. сл. р^тко, рос. редко, п. ггасіко, лит. геіаз 

— рідкий, геїіз — сито, лат. гагиз — рідкий, геїе — сіть. 

Слово о п. І. 1187 р.: Рйтко ратаєві кикахуть. 

Рідний — близькоспоріднений, близький, рідна мова — 

материнська мова. 

На не надобє в тоє имєнє никому вступовати са ни брату 
моєму родному ни дочцє моєєй (Ровно, 1488 АЗ І 242). 

Різати — тяти, розділяти щось на частини чимось гострим. 

Різати уші — разити, неприємне на слух. Праслово. Ц. сл. різати, 

рЬжу (з носовим у), рос. резать, п. ггегас спорідн. з словом раз. 

Див. раз., гр. гЬе^путі — ламати, рвати; лит. плохая — рана, гехїі — 

різати. 

Різдво — повстало від ст. сл. рождьство — рождєство — 

роздвб (так в північних наших говорах) — різдво. На Різдво 

читається уривок Євангелії Мт. 1:18, що починається так: Іисоусь 

Христово рождєство (Остромирово Єв. 1056 р. рожьство), а звідси 

й пішла назва свята: Христове рожество чи різдво або просто 

Різдво. 

Є ще інше церковне свято з подібною назвою — різдво 

богородиці, яке також називалось раніше Рождєство Богородици 

або скорочено оції: 

Мьі влодиславь корол полски знаємь чиним... ажє остав- 

лаємь попа михаила при церкви свтог рожства бци (Медика, 1415 Р 

86-87). 

Сучасна діал. форма роздво мало як відповідника давнішу 

форму розто або розтво Христово, яка використовувалась 

переважно для літочислення, те що сьогодні пишуть н. е. (нашої 

ери): 

Под Л"Ьтьі розтва Хва тисяч ппт л*Ьта (Вислица, 1393 Р 51). 

Оун озера оу крудьі межи городііа п мєрєч по розтвє хсігб оу 

патокь (б. озера Круди, 1400 Р 62). 
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В другому прикладі слово “ровтво” стосується церковного 
свята Різдва, діал. Роздво Христово. 

Різи — ст. сл. р'Ьзьі — це карби, докнижне письмо, написи 
різані чи видряпані на дереві, камені й ін. Див. ґраффіті. 

Різка — тонкий прутик з лози, ст. сл. розга або рождиіє 

спорідн. з лит. ге2£и — плести, в’язати, д. інд. га^из — мотузка, 

лат. гезііз — мотузок, бечівка. 

Різний — неоднаковий, рос. разньїй, п. гохпу, ц. сл. разьн, срб. 

разно, праслов. корінь огг - ьп. 

Ачь подлоугь часовь розньїх обьічаи и учинкьі члвчи изменьї 

(XV ст. ВС 9 зв). 

Різник, -ка — 1. той хто забиває худобу або птицю. 2. 

м’ясник. Від слова різати. 

Волно резникомь... бьідло купуючи в рьінку и в клетках... 

кому хотя продавати волно (Луцьк, 1389 РЕА І 27). 

Лекс. 1596.13 б: Закалаю — зар'Ьзую, заколюю. Заклатель 
— ріьзник. 

Різнйця — абстр. ім. від різний. 

Якая рознйца єст. Катих. 1645 р. 5. 

Різнобій, -бою — відсутність єдності, злагодженості, неузго¬ 

дженість у чомусь. Різне свідчення про щось, слово скадне, див. 

різно-бій. Новотвор., пор. рос. разнобой. 

Різноманітний — неоднаковий, різний, різного складу, 

багатогранний, пор. май, маяти, а н з й: різно-ма-н-ітний. 

. ■ Рік, року — 12 місяців, п. гок — рік, рос. рок — доля, срб. рбк 

— строк, чс. гок — рік, праслов. *гокь — строк, зв’язано з ректи — 

наречений час, але з вокалізацією на о так саме як в лат. мові ґаШш 

— доля пов’язано з Рагі — говорити. Лит. гаказ — строк, латв. гакз 

—мета, межа, позич, з слов.мов. Д. інд. гасапат — розпорядок, 

гот. га§іп — розраховувати, суч. нім. гесЬпеп — рахувати. 

Рік — рок, старослов’янське слово, широко відоме в усіх 

слов’янських мовах, і в же через те не можна це слово вважати за 

полонізм в нашій мові. Від кореня рок — рік маємо багато різних 
слів: вирок, срок, ректи, наречений, урок, прирікати, зрікатися. 

Спочатку слово “рік” у нас визначало “строк”, цебто термін 
взагалі, а особливо термін судовий. В давнину суддя визначав 
термін чи “рок” свого суду — суди ці називались “рочками”, а це й 
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поширило вираз рік на поняття, які раніше виражались словами год 
або л'Ьто. Слово “рок” відоме ще з пам’яток XI в., його знає 
Ізборник Святослава 1076 р., — багато виписок на це слово подає І. 
Срезневський у своїх “Матеріалах”. Напр. Вда рокь на покаяніє 
л*Ьто єдино. Аще не мощно пріити на уреченньїй рокь и день, 1456 

р. И мьі велізли, абьі рокь бьіль положень на Божьє Нароженьє, 

1494 р. 

Українські грамоти часто знають це слово. Напр. Львівський 

лист 1386 р.: А рокь от Спасова дня а до Спасова дне, аже не 

вьїкупить єго на тоть рокь, им еть держати то село опять до 

другого року. Галицька грамота 1401 р.: А кто на рокь не станеть, 

тоть стротиль. 

Коли саме слово “рік” заступило “год” і “літо” сказати 

трудно, але Бохурська грамота 1378 р. вже знає “рік” у такім 

значенні: Ис каждого кметя по два гроша у княжу комору давати 

на каждьій рокь. Таким чином, нове значення року, як год, літо 

знане вже в XIV віці, цебто повстало у нас ще до часу збільшеного 

польського впливу. Нове значення зродилось зо старшого: перше 

це був термін взагалі — срок — а пізніше “рік”, став уже визначати 

термін докладно окреслений — 12 місяців. У сербській мові як 
видно вище слово срок і дотепер визначає термін. 

“Року 1627” Лекс. 1627 р. пер. 

Чотьіри Постьі до року постити. Катих. 1645 р. 39. 

Чотьіри разьі до року сповіщатися. Катих. 1645 р. 41. 

Рікй, рікй — текуча вода. Всеслов’янське слово від праслов. 

кореня *гі- з суфіксом -ка, інд. піі — ріка, лат. гіуііз — ріка, 

англосакс. гііЬ — ріка, ц. сл. ріж а. Чисто слов’янських назв річок 
на Україні мало, тому що назви рік — гідроніми надзвичайно 
консервативна галузь ономасеології, в назвах річок зберігаються 

названня дані їм найдавнішими племенами, які жили на даній 

території. О. Н. Трубачев вважає, що в основі таких назв річок, як 

Дніпро, Дністер, Дунай лежить іранська назва для ріки бап, яка 

потрапила до слов’ян і сусідніх народів через фракійське посеред¬ 

ництво — фракійське сіип, інші же вважають цей корінь скіфським 

або сарматським. На думку проф. І. Огієнка назва річки Десна — 

слов'янська, але цієї думки не тримаються всі мовознавці, дехто 

вважає, що корінь цього слова скіф, сно, сне — річка і що назва 

визнана слов’янською через подібність до слова десниця, десний. 

Отже з 5 назв річок визнаних проф. І. Огієнком за назви слов’ян- 



ського походження по суті слов’янськими є лише 4: Березина, 

Здвиж, Прип’ять і Тетерів, тобто окрім Прип’яті ріки не дуже 
великі, чисто місцевого значення. Тому, до речі, дуже рисковано з 
назви річок зробити узагальнюючі висновки щодо походження 
великих народів, як це роблять деякі вчені відносно назви річки 
Рось, яке може і не місцеве, а литовське або іранське — в іранській 
мові гіюв — це світло, а скіфи і сармати, як відомо, були споріднені 
з іранцями. Тому рисковано з назви річки Рось робити висновки 

щодо походження назви Русь, русичі, руські. 

У сучасній укр. мові для цього поняття вживається найчастіше 

слово річка, див. річка. Натомість у давній укр. мові слово р'Ька, 

рєка часто позначало і найменші ріки, навіть потоки, хоч уже 

вживалась і форма речка. 

Мьі... дали єсмо и даємь наше село Над’Ьєво... и сь сіножатми 

и с роками (Львів, 1399 Р 59). 

Ріка у Старом Завіті це паЬаг — ім., що походить від дієслова 

паЬог — текти або бути світлим, блискучим. Тому і вважаємо 

можливим, щоб слово, яке дало назву ріки Рось означало “світло”. 

До речі, рікою давні євреї називали іноді ріку Ніл, бо вони тільки 

цю ріку пам’ятали, на Святій Землі окрім Йордану більш менш 
помітних річок немає. М.Л.К. 

Рілля, ріллі ж. р. — розоране поле, зорана земля — фонетич¬ 

но правильна форма з давнього ролия. Але вже в давнину часом 
було й роля, звідси наше роля, а не ріля; пор.: Не родить роля, але 
Божа воля, в Чуднівському Новому Завіті XIV в. знаходимо 
наголос воля. Рілля походить від орати. У давній мові вживалось 
як синонім до слова розпаш. Див. розпаш — від пахати. П. гоїа, це 
слово ідноєвр. походж., див. лат. слово для орати — агаге, агаїог — 

це орач, рольник, лит. аПі, агкуіз. Знаряддя для орання це рало, 

лат. агаїЧгит. 

И мьі им нє наше Звагол даємь и записуємь зо всими людми... 

из ролами из гай (Вільна, 1499 АЗ І 117). 

Лекс. 1627.146: Нива — роля. 

Т. т. 420: Роля або село покою. 

Рільник — плугатар, орач. Від рілля. 

Лекс. 1627.77: Ролник, пахар. 

Т. т. 261: Земледелец — орач, ролник. 

Рінь, ріні ж. р. — великий пісок береговий, гравій, берег або 

дно річки з великого піску, гравію. Давнє р^нь єсть в Повісті вр. 
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літ під 6469 р. це місце перекладається як “гавань”, точніше, 

низький беріг, мілина. 

Ріо де Жанейро — столиця Бразилії, відкрите 1 січня 1502 

року португальцем Гонсальзес Коельо (а може Амеріго Вепуччі) і 
назване “січнева ріка”, це була затока Гуанабара. А 1 березня 1565 

року на березі цієї затоки постало місто Ріо де Жанейро, цебто 
річка січнева. Слово португальське: гіо — річка, )апеіго — січень. 

Ріпа — 1. овочева коренеплідна культура. 2. їстивні корені 
цієї рослини жовтобілого або червоного кольору. 3. у діалектах 
зокрема у Мараморщині ріпа це картопля. Праслово, лат. гара, гр. 

гЬаруз, нім. КііЬе, п. ггера, угорці запозичили слово гера у слов’ян, і 
в них як і її чехів означає буряк. 

Річ, речі ж. р., річчю, ми. речі, речей — з давнього рЬчь, Р'ЬЧИ 

— слово. Але з аналогії до таких форм як піч — печі постало і річ 

— речі. Річ про кого — що. Речі про чорну раду. Кул. 313. Часте 

слово в 3. У.: не від речі буде сказати, це з п. піе осі геесгу — літ. не 

зайвим буде сказати, додати. У п’єсі Нат. Полт. Котляревського це 

слово вживається і в народній мові Наталки і в архаїзованій мові 

Возного: Я річі Вашей в толк собі не возьму. Ізложеної в отвітних 

річах твоїх резони. Дія І ява 2. 

Слово о п. І. 1187 р.: Галици свою р^чь говоряхуть. 

Річ, речі — предмет, маєток, справа, рос. вещь і дело. Жалов. 

грамота 1388 р.: Всякіє речи рухомьіе або нарухоміьіе. Всякіє рече 
котрьіє бьіли єму заставленьї. 

У мові ХІУ-ХУ ет. були уже значення предмет і справа. 

Ивашко Репа... скарбьі пана Юршиньї вси золотьш, и гроши, и 
серебро, и шали, и иншіє речи, все то привезть до мене (Вільна, 1498 

АЛМ 163). 

Правьіи бьіл єкоуб'ь коум'ь єго которьін же тоую рєч мєжи 
ими прїєтєльськм єднал (XV ет. ВС 20). 

Але тут же зустрічається і перше значення слова річ, яке ми 

винесли як окреме гасло так сильно вже з давніх часів розійшлись 

ті два значення іменника, який розвинувся з дієслова ректи — див. 

ректи. Зокрема у мові ХІУ-ХУ ст. річ (р*Ьчь) може означати і 

розмову, бесіду, і послання, і показання на суді. 
Тогд'Ь єсмо вьісльїшали р-Ьчь обою зо обоу стороноу и 

прибкову и воиткову (Львів, 1412 Р 81). 

Таке же подвійне значення — слово і предмет, справу має і 
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давнє єврейське слово сіауаг, яке також розвинулось з дієслова з 

значенням говорити, сіаЬег. 

Латинське Іп шесііаз гез перекладається як в середину справи, 

істота чи суть справи. Лат. ге$, геі — це предмет або справа. А 

латинське гезриЬІіса поляки, а за ними і українці переклали як 
К.2ЄС2 Розроіііа — Річ Посполита. 

Річка, річки — ріка. В укр. мові є кілька слів, які вживають¬ 

ся у здрібнілій формі, але без значення здрібнілості, що поясню¬ 

ється загальним замилуванням укр, мови і гіпокористичних — 

здрібнілих формах слів. Так поруч із словом книга є його синонім 
книжка, поруч із садом — садок, а деякі мають тільки здрібнілу 
форму як салфетка, свічка, свіча — рідкісне, вірьовка, невістка, 

пампушка. Форма річка була вже в давнину Нар^кошдсА полочанє 
р'Ьчки ради полотьі. ГІов. вр. літ. вступ. Чигринеький запис 1616 р. 

Од Вєршиньї рєчьки. Річка моя мертва. Кул. 180. Бігли до річки 

Росі. Думи. 136. 

Коли же слова ріка і річка вживаються одночасно, то річка є 

менша од ріки: 

Мьі... тоє село... со оз'Ьрьі из роками из речками дали єсмо 

Ивашкоу Роусиновичоу (Вільна, 1499 ГОКІР). 

А ось і документ щодо річки Ольшанки або Вільшанки, лівої 

притоки річки Стобихові, що протікає коло одного села: 

А оть долиньї Лоточной до Криницьі, гд'Ь ся починаєте ричка 

Ольшанка, там же концовт» усьіпати есмо велильї у тоей річки 

Ольшанки (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 

Поступово однак слово “річка” стало вживатись до все 
більших рік, а сьогодні можливий навіть такий вираз якого подає 
проф. І. Огієнко: В Україні найбільша річка Дніпро. 

Рішення — від рішати. Рішено, постановлено, зах. укр. 

запало рішення з п. Давньоукр., давньоруське рушити — розв’язу¬ 

вати, відпускати гріхи, болг. решавам — вирішую, еловен. гезіїі — 

вирішити, знищити, звільняти, чс. гезії — вирішити, п. діал. гхезгус 
— в’язати. Спорідн. з лит. гаізуїі — зав’язувати, розв’язувати, 

гузиіуз — вузол, англосакс. \угіоп — замотувати, покривати, лат. 

гіса — хустка. Але подальші зближення пропоновані мовознавцями 

дискусійні. Для прикладів з давньої мови див. розв’язувати. 

Ріяти, рію — ледве помітно далеко літати, обрій далеко мало 

помітна лінія, горизонт. Рос. реять — ширяти, дмухати, бурхати. 

Проф. І. Огієнко пропонує порівняння з д. євр. гиасЬ — дух, вітер. 
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Натомість М. Фасмер (Зтим. слов. рус. язьїка) співвідносить це 

слово з словами ринути, рій, ріка (рьінуть, рой, река). 

РККА — Революційна Комуністична Красна Армія — перша 
назва Червоної Армії. 

Робак — черв’як. Див. раб. 

Лекс. 1627.303: Червь — робак. 

Робити — виконувати що фізично, руками — зробив воза, 

зробив містка. З цього ж гнізда: робітник, раб і роб, раба і роба, 

робочий, роботящий, робота і багато інших. Ст. сл. рабь, раба, 

рабьіни, работа а також робь. У Супральському рукописі. Слово 
всеслов’янське і індоєвр. від *огЬ, пор. гот. агЬаііз — нужда, робота, 

тіснота, д. верх. нім. агаЬеіі — робота, тіснота. Лекс. 1627 стор. 200 

дає: рабь — іісволпнк, слуга; рабій — неволничїй, работа — 

неволя. Див. раб. 

Єму своими людми робити АКО иншии ЗЬМЛАНЄ людми 
робАть. Ольховець, 1445 СРК. 

Лекс. 1596.26 6: Почато тоє робйти. 

Лекс. 1627.326: Шерестать — робйти. 

Т. т.: Аптьїкар, що олішки робит. 

Шесть дній робйти будешь. Катих. 1645 р. 97 б. 

Робітник, -ка — той який виконує фізичну працю, рос. 

рабочий, в протилежності до працівника, рос. работник — той, який 

виконує якусь діяльність. У давній мові слово работникь мало 

обидва значення. 

Лекс. 1596.11 б: Д'Ьлатель — роботник, справца. 

Т. т.: 29 б: Творец — створйтель, роботник. 

Т. т.: ЗО б: Тяжателник — роботник. 

Робітничий — прикм. до слова робітник. У соціаліст, 

термінології робітничий клас — це переважно категорія промисло¬ 

вих робітників, пролетаріат, клас, який відмінний від селянства і 
буржуазії, і якому призначено керувати суспільством. 

Робота — давнє работа визначало перше неволю, полон, 

рабство, потім службу, працю невільника раба і накінець працю 

взагалі. Див. робити. 

И тєж твій люди Соминци на роботоу хоживали к двороу 

нашомоу тоуренскоу (Вільна, 1499 ГОКІР). 

Лекс. 1596.1 1 б: Д-Ьланіє — робота. 
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Лекс. 1627.59: Дьланіє — робота, справа, учинок албо праца. 

Т. т. 259: Труд — праца, робота. Труждаюся — работаю. 

Т. т. 261: Тяжаніє — робота. Тяжательник — роббтник. 

Не будешв чинити жаднои роботьі. Катих. 1645 р. 97 б. 

Робочий — з давн. рабочий, робочиі. На відміну від рос. 

рабочий, укр. робочий це прикметник, який лише зрідка вживається 

як іменник. Робочому народові погано. Під тих. в. 31. Робочий 

парубок. Т. т. 254. Робоча як бджола. Ном. №4562. У робочу 
часинку. М. Вовч. II 83. 3. У. робучий. 

Робфак або робітфак — абревіатура: робітничий факультет. 

Учбові заклади, які існували у Радянському Союзі від 1919 р. і до 
кінця 30-х років для прискореної підготовки робітників і селян для 
вступу у вищі учбові заклади, вузи. 

Ровер — див. велосипед. 

Ровесник — людина, яка має однаковий з ким-небудь рік, рос. 

ровесник, ЧС. ГОУЄ5ПІк, п. гомезпу від рівний, ровний. 

Лекс. 1627.243: Сверстник — ровесник. 

Рогатий — див. ріг. 

Рогатин — районний центр в Івано-Франківській області. 

Розташований на р. Гнилій Липі у басейні Дністра. Відоме з 1415 р. 

У Топонімічному словнику Довіднику Української РСР, Київ, 1973, 

автор М. Т. Янко розповідається така легенда про заснування міста 

і походження його назви. Княза Данило Галицький часто відпочи¬ 

вав у цій околиці і одного разу дочка князя із служницею пішли у 

ліс по ягоди і заблудилися. Коли вже втратили всяку надію 

з'явився олень-рогач і княжна з служницею пішли за ним. Він їх 
вивів на стежку, якою прийшли додому. Княжна розповіла про це 
батькові, який збудував на місці зустрічі оленя з княжною терем, 

який був названий на згадку цієї події Рогатином. Потім навколо 
терема повстало поселення. 

Донькою Рогатинського попа була знаменита Роксолана, див. 

У Рогатині народився укр. письменник Сильвестр Яричевський, 

який у своїх творах часто згадує про це місто і різні події, які там 
відбулись. М.Л.К. 

Рогатина — холодна зброя у вигляді ножа насадженого на 
довгий дерев’яний держак, якою користувались піші війська у 

Середні віки. Від слова ріг. 
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Лекс. 1627.206: Ратище — рогатина, болт. 

Родзинка — сушений виноград, п. гогупка, госігіпка, чс. гогіпа 
з нім. Робіне, фр. гаіхіп — це виноград з лат. гасетиз. Рос. 

відповідник слова родзинка це ізюм, який є синонімом до слова 
родзинка і в укр. мові. Це слово тюрського походження. В Харк. 

області є місто Ізюм. Слово ізюм в тюрських мовах — це 
виноград, натомість назві міста Ізюм приписують іншу етимологію. 

Якщо слово ізюм — родзинка з крим. татар, юзум чи узум, то 
топонім Ізюм — це видозмінене під впливом нар. етим. полов, або 

тат. узун — "переправа”. У цих околицях проходила колись 

границя Руської землі і до них відноситься знаменитий вигук з 

Слова про Ігорів похід — О Руська земле уже за шеломянем єси! 

м.л.к. 
Лекс. 1627.241: Сухва — розйнка. 

Родина — сім'я, перев. чоловік, жінка і діти і їх близькі 

родичі, які живуть в одному домі. Ст. сл. родин'Ь — родич, родіє 

— рідня. Родина спочатку визначало володіння роду, дідину, ст. 

сл. отьчина, дядина. Звідси і спеціалізація у різних слов. мовах: 

рос. родина — це вітчизна, чс. госііпа — сім’я, п. госігіпа — сім’я. В 

укр. мові значення сім’я засвідчено вже в Беринди, хоч семантична 
сфера більш широка: 

Лекс. 1627.211: Род — покоління, дом, родина, покревность. 

Родйтелі, рідко, батьки — ст. сл. родителя, двоїна це те саме 
що гр. £опеІ8, лаг. рагепіе.ч, мім. Ііііегп, д. чс. Мат і т. ін. У давній 
укр. мові родители у множині це І. батьки. 2. предки. 3. родичі. У 
значенні родичі, рідня: 

Се аз... Ино Стефан воєвод... знаменито чиним... ож... 

Нєгша... дочка Жоуржі и сь єи дйтии... продали свою... отниноу... 

от оурика и ис привиліє родитєлєм их Жоуржї и Жоула и Йвана 

(Сучава, 1491 ВБ І 451). 

У значенні батьки: 

А сєстрєньц мой кназт» Богдан маєт... папа Олизарову душу и 

мою душу поминати и родитєлєи нашихь (Ровно, 1488 АЗ І 242). 

Родитель — в однині арх. в давній мові це батько а також 

шанобливий епітет духовної або світської особи, те що сьогодні 

панотець. Оскільки з таким значенням слово вживається переваж¬ 

но в молдавських грамотах, можливо ще це значення розвинулось 

під впливом румунської мови, де і до сьогодні шанобливий титул 
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духовної особи це рагіпіе, те саме що родитель, тільки з лат. рагеп$, 

-ІІ8. Говорячи про світську особу: 

Мьі илїа воєвода господар зємли Молдавской, чиним ь знамєни 
—то... ажє слюбили єсми... нашємоу родитєлю, кндзоу вєликомоу 
жигмонтоу, ємоу прїятєлємь бьіти и подли єго стояти (Сучава, 1435 

Сові. II 691). 

Говорячи про духовну особу: 

Сє азь... Стє()>ан воєвода... знаменито чиним... о ж є... дали и 
потврьдили єсми стои нашєи єпискоупїи от радввцєх... идєжє єст 

єписоупь молебним и родитєл наш кур іоаникїє... Н црков (Сучава, 

1490 ОС 146-47). 

Родйти, рождати — ст. сл. родити, рождати, родь; 1. давати 

життя дитині під час пологів. У чому мати родила — голий. 2. 

приносити плоди, звідси і значення у сербській мові слова родина — 

багатий урожай, бо срб. род — це урожай, рум. юсі — це плід. 3. 

давати початок чому небудь, звідси слово родоначальник, напр. І. 

Котляревський — родоначальник нової української літератури. 

Див. рід. 

Рбдич, родина, мн. родичі — це рідня, кровно споріднені 
люди, давнє родичь це рідня, а не родитель. Пор. Багато родичів, та 
ніде пообідати. Номис. №9338. Поїхати вона не мала куди, — 

батько помер, а до родичів не хотілось. Коц. 51. Що тут і батько і 
рідна мати? Що тут і всі родичі? Білиловський. Батько й мати 
поїхали в гості до родичів. Рудч. К. В Галичині родичі вживається 
замість батьки, це п. госІгіее. 

Це значення має слово і в давніх укр. церковних книгах: 

Абьі заправовалн Родичі діьтей своих. Катих. 1645 р. 

Передмова. 

Т. т. 99: До любви и пошанованя найпершими сут рбдичи. 

Родіон чи Радивон — чол. ім’я, ст. сл. Иродкжь, гр. Негобіо- 

П05 — священовладний. Див. Іродібн. 

Рбдня — містечко на Київщині. Року 980-го кн. Київський 

Ярополк замкнувся в Родні, а його брат кн. Володимир оточив його 

тут. Оточені ярополчани сильно терпіли від голоду. Описуючи все 

це, літописець додає: І єсть притча и до сего дне: Біда аки в Родні 

(Іпат. літ. вид. 1871 р. ст. 51). 

Родос — острів на Егейському морі близько до острова 

Патмос. Величезна статуя — Родоський колос вважався одним з 
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семи чудес світу. В давнину говорили: Родоський Колос верхом 

своїм досягає неба, а його блиск видно далеко на Схід і Захід! 

Рожа або роза — троянда, багаторічна декоративна рослина 

родини мальвових з високим стеблом та великими, яскравими 
різних кольорів квітками, часом зібраними у суцвіття; рос. роза, п. 

гбга з лат. гоза. Її дика різновидність — це собача або польова 
рожа. Свою назву вона отримала від того, що в давнину коренів 
цієї рослини вживали проти вкусу скаженої собаки. 

Рсїжа чи троянда саронська — Пісня над піснями 2:1. Перек¬ 

лад з євр. сііауасееіеі — це нарциз, не рожа. Саронська (д. євр. 

вимова хагоп) долина багата на квіти, але рожі вона не знала і не 
знає. Уже Аквіла II вік оп Хр. д. євр. сйауассеїеі Ьахагоп неправиль¬ 

но переклав “троянда саронська”, а тому троянда стала символом 
кохання в європейських народів. Інша помилкова традиція це 

перекласти як рожа д. євр. юзана, з якої виводили ім’я біблійного 

персонажа Сузана. Див. у Беринди: - 

Лекс. 1627.461: Сусанна — лйлія або рожа. 

Насправді ім’я Сузана нічого спільного з квітами не має. 

Насправді, це ім’я походить від назви міста Сузи — д. євр. Шушан, 

колишньої столиці Еламітського царства, пізніше нової резиденції 

персидських царів. Сузана героїня апокрифної старозавітньої книги 

“Історія Сузани” жила у Вавілоні, який був завойований персами. 

Рожа або Роза — жін. ім’я, іноді Розалія, зустрічається і в 

давніх грамотах: 

Пріидоша прдд нами Иванко Лєвич, пан Щефоул и плємєници 
их Иванко и Олюшка и Роужа... и продали свою правоую отчиноу 
(Сучава, 1492 ВИ І 509). 

Рожевий — світло червоний, назва від сл. рожа, п. гого\уу. 

Рожен — це гострий кіл, рос. рожон, ц. сл. ражьнт, раждьн'Ь 
— те саме, болг. р'ьжеп — кочерга, срб. ражаиь. Проти рожна 
перти (лізти) — іти наперекір: див. у Франка “Проти рожна перти, 

проти хвиль плисти”. 

Роз — приставка в укр. словах замість ст. сл. раз-, напр. ст. 

сл. разд-Ьль, разбити, раздйлити, раскаяніє і сотні ін., а в укр. мові 

роз-: розділ, розбити, розділити, розкаяння і т. ін. Цим роз- укр. 

мова єднається з зах. слов. мовною групою. 

Розбити — розламати, знищити. Див. бити. Розбити на 
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голову з нім. АиГ$ НаирГ 8сЬ1а£еп. Іще до щенту, до ноги, у корінь. 

Рати — роздумувати. Див. вага, повага. 

Лекс. 1627.459: Силлогізмую — уважаю, розважаю. 

Розв’язувати — розгадувати, вияснити щось туманне; див. 

зв’язок, вив’язуватися. 

Лекс. 1596.26: Р'Ьшу — раздр-Вшаю, розв’язую. РВшеніє и 
разрВшеньє, розв'язаньє. 

Розголошувати — об’явити багатьом людям, робити таємне 
явним. Див. голос, голосити. 

Лекс. 1627.205: РасповВдаю — розголошую. 

Розгрішйтися, розгрішатися — позбавитися гріха, д. євр. 

рї’сНапа, сЬаї — гріх, цебто очиститися. Книга Числа 19:12: Він 
очиститься тим попелом дня третього та дня сьомого — і буде 

чистий. 

Роздабарювати — торочити, балакаючи про будь-що; рідке 

слово. Повстало з давньоєвр. сіаЬЬег — говорити. Від нас 

перейшло до російської мови. Наталка Полт. Котляревського: Що 

ви тут так довго роздабарюєте? Б. Лепкий, Мотря І: 3 гарними 

шинкарівними три дні і три ночі роздобарюючи. 17о. Л. Толстой: 

От ней все качества: Йди растабаривать нечего. 

Розділ, -лу — глава книги. Див. глава. У ц. сл. і давній мові 

радЬлт> означав поділ. Сьогодні це значення зустрічається рідко. 

О раздЬлоу хто са делит прєд пріятелі (XV ст. ВС 8). 

Але у Беринди вже значення розділ книги: 

Лекс. 1627.41: Глава — розділ албо головй. 

Розділити — 1. розподілити між собою. 2. ділити щось на 
частини, ц. сл. разд'Ьлити. У давній мові означало і відокремити, 

відділити частину майна. 

Протож коли ж боудєт братія або еєстрьі во очинє радєлєньї 
алюбо розио розлоучсиьі (XV ст. ВС 22 зв). 

Лекс. 1627.467: Розділеньє. 

Розкіш — 1. надмір у достатках. 2. насолода, солодка 
знемога від любовної утіхи. 3. краса, пишність чого небудь; рос. 

роскошь означає тільки 1 і 3 а п. гогкозг має значення тільки 2. А. 

Брюкнер виводить це слово від косЬас — кохати, яке у свою чергу 

виводиться з кореня *коз — доторкатися. Тієї самої думки і М. 

Фасмер. 
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Лекс. 1627. пер. Рбзкоши годньїми учинить. 

Розкішник — той хто живе розкоші. Рідке слово. Синонім — 

сибарит. 

Лекс. 1627.223: Сластолюбец—роскбшник. 

Розкол, -колу — 1. дія за значенням розколоти. Див. колоти. 

2. рел. у Росії середини XVII ст., рух проти офіційної церкви, який 

закінчився утворенням ряду сект. Великий розкол стався і у 
Візантії 1054 р., коли патріарх Михайло Керуларіос і папа Леон IX 

взаємно відлучили один одного від церкви. Тоді остаточно 
відокремились римська церква від Константинопольської. 

Лекс. 1596.26: Расколм — розрух, отщепенство. 

Лекс. 1627.205: Раскол — розрух, розорнаньє. 

Розкольник — той шо відділяється від офіціального напряму 
церкви, схизматик. 

Лекс. 1627.205: Раскблники ци суть, иже от Церкви себе 

отставиша. 

Розкропйти — розлити дрібними краплями від роз + кропити; 

див. крапка, кропити. 

Слово о п. І. 1187 р.: Тьі бо можеши Волгу весльї раскропити. 

Розкусити — також пізнати, зрозуміти, цебто — пізнати смак, 

покушати, покушувати. Див. кусати, кушати. 

Розлиття — від розливати, розлити; 1. проливати. 2. лити на 

що небудь. 3. розбрискати. Див. лити. 

Лекс. 1627.202: Розліяніє — розлитье, розоллянє. 

Розлияньє крови — у давній мові це кровопролиття. 

Тако яко корол хрестьянскии коу покоєви а коу єдності а 
справєдливость нашоу вьіевєтливши от ровности не хочємся 

вьіламаватн варруючисл розлиянья крови хрестияньскои (Брест 
Куявський 1447 — 1492 ЛКБВ). 

Розлучати — примусити кого-небудь розійтися з кимсь. Ц. 

сл. розлоучити (з носовим у) означало віддилити з спільного майна. 

Коли ж боудет братья або сестрьі во очинє розделеньї алюбо 
розно розлоученьї (XV ст. ВС 22 зв.). 

Розлучатися — попрощаючись розхдотись. 

Слово о п. І. 1187 р.: Ту ся брата розлучиста. 

Розмаїтий — від май — віття, розмаїтий — прикрашений 

188 



різними віттями, різний, різноманітний. Див. май. Розмаїтий це 

староп. гошіаку. 

А от крамньїх р'Ьчеи, що соут розмаитьі р^чи (Сучава, 1460, 

ВИ II 273). 

Лекс. 1627.202: Различньїй — розмайтьій, ромзайтость. 

Розмова — словесний обмін думками між двома або більше 

партнерами. Див. мова. 

Лекс. 1627.5: Бесіда — розмова. БесЬдованіє — розмовля- 

ньє. 

Т. т. 124: Мьісль — розмова, мова. 

Розмовляти — говорити про щось. Див. мова, мовити, 

мовляти. 

А далей Борись примовшгь ку чети дБду и отцу.и широко о 
том ь передь нами межи собою розмовляли (Вільна 1495 АЛМ 83). 

Лекс. 1596.23 б: Оповідую, розмовляю: пьітаньє чиню и 

отповйдь одержую. 

Розоряти, розорити — 1. руйнувати, зламати, спустошувати. 

2. позбавити когось майна, достатку, ц. сл. разорити, срб. разор — 

борозна. 

Никакоже паче благословеня его церкви созиждати или 

самовласте разорити (1322 Арх ЮЗР І VI, 3). 

У давній мові мало ще і значення не дотримувати якось умови, 

порушити. 

А кто имь пороушит и разорит, того да побиєть богь (Сучава 

1466 ЕЮ І, 106). 

Розпахивати —- арх. розорювати, зорювати від пахати — 

обробляти землю для засіву, див. пахучий. 

Мьі великий кнзь витовгь дали єсмо єську нєшєвичю дворище 
дрополково пустоє осаживати ему соб-Ь и розпахивати соб*Ь (Острог 

1427 Р 109). 

Рбзпач, пачу — відчай. Проф. І. Огієнко пропонує як етимон 
пекти, печу, роз-пач. Див. пекти. Але існує і інша думка відносно 
походження старочс. і староп. гохрасх, що означало сумнів. Ал. 

Брюкнер (Якпупік еСутоІо^ісгпу роїзкіе^о) виводить це слово із 
опак. пак тобто з ідеї противності, дієсл. расгус $іе — кривитися, 

горбитися. Значення „сумнів” наявне у давній укр. мові. 

Мають безо всеє роспачи приязнь чистоую (Брест Куявський, 

1447-1492 ЛКБВ). 
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Але вже рано появляється і сучасне значення, у виразі: 
приходити у розпач від втрати у картах; у формі пріходлт оу спач: 

О костроєх штож частокрот находлт на пьяньїя луди вєдооут- 

са к игр’Ь а бєроуть пєнази на закладьі... а проигравши прїходлт оу 

спач алюбо во оубожство (XV ст. ВС 27 зв.). 

Лекс. 1627.145 285: Отчаяніє — роспач. Нечаяніє — роспач, 

нечеканьє. 

Рбзпаш — арх. зоране поле, рілля. Від розпахивати... Див. 

пашня. У суч. мові вживане тільки виведене з нього слово 

розпашник — знаряддя для розпушення грунту. 

А коли бьіхомь хотіли любо сами взати в нього... розпашь... 

тогди имаємь заплатити (Острог 1427 Р. 109). 

Розпинати — 1. у давнину — карати на смерть, прибиваючи 
цвяхами руки і ноги до хреста. 2. класти кого-небудь, тримаючи за 
ноги і руки. 3. переносно катувати, мучити кого-небудь. 4. розм. 

розправляти щось. Праслово від *р1ьпо, р$п — пну, пять — 

натягувати: укр. п'ясти, пну; рос. пнуть; давнє укр. пяти, пьну (з 
носовим у) — натягувати; лит. ріпіі — плести; вірм. Ьепигп — 

ткати, зшивати; гр. репотаі — працюю, роп ох — тяжка праця; гот. 

хріппеп — прясти. 

А КТО бьі ХОТТзЛ'Ь отнати то... таковьіи... што бьі бьіль 

подобєнь и юдіз пр'Ьдателю... што росплли ха (Сучава 1408 Созі. І, 

61). 

Розпитати — питати з метою дізнатись про щось, див. питати. 

Розповідати — оповідати докладно, сказати про правдиві або 

видумані події; див. повідати, повість. 

Лекс. 1627.205: Распов-Ьдаю — розгомгную. 

Розпорошувати — 1. перетворити на порох. 2. розсіювати. 3. 

розподілити в різних місцях; див. порох. 

Лекс. 1596.15: Истрошаю — вьідаю грошЬ, розпорошую. 

Лекс. 1627: розпорошувати. 

Розпудити — це розігнати, з давнього „распудити” на Сході 

рідке, тут звичайно — розігнати; на 3. У. часте, бо підтримується п. 

гогреОгіс. Див. пудити, напудити. 

Розпусний — морально розкладений головно у статевих 

відносинах. 

Лекс. 1627.238: Свавольньїй, роспустньїй, роспуста. 
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Розпусна жінка — це відпущена, розведена жінка, якій видано 
„розпусний лист” — лист відпущення, пущениця. Знане це слово з 
Біблії, Второзакон, 24:1-5, але особливо в Євангелії, бо звідси воно 
й поширилося. Напр. Хто розводиться (аще пустить) з жінкою 

своєю, нехай дасть їй „книгу распустную” Мт. 5:31, те саме Мт. 

19:7, Мр. 10:4. П’ята Мойсеева книга 24:1 дає право чоловікові 

відпускати жінку, якщо він бачить у ній що-небудь мерзенне; 

відпускаючи, мусить дати їй „розпустного листа”. Таким чином 

слово „розпустна” в давнину визначало тільки розведена, пуще¬ 

ниця. Але чере те, що пущениці справді були маломоральні, скоро 

повстало й наше теперішнє значення цього слова. Так повстали 

слова; розпусний, розпуста, розпусник уже з новим значенням. 

Розпусний дім або дім розпусти — те саме, що бордель. 

Розпущений — дієпр. пас. мин. ч. від розпустити — розпус¬ 

кати — звільнити, розпускати крила — розпрямити крила. 

Слово о п. І. 1187 р.: Лебеди розпущени. 

Розп’яття — див. розпинати. Хрест, а на ньому розп’ятий 
Христос. Хрест трираменний: горішня мала перекладина для напису 
ІХЦЮ (Ісус Христ Цар Юдейський) Матвія 27:37 — середняка 
витягнені Руки Христові, а долішня скісна справа на ліво. В Роз¬ 

п’ятті чотири цвяхи: двома прицвяховані Руки і двома Ноги Хрис¬ 

тові. Ноги окремо (а в католиків одна на одну, тому всіх цвяхів три). 

Рбзривка — зах. укр. з п. го2гу\ука; на Сході не вжививається, 

тут — розвага, гулянка. 

Розрїшення — церк. відпущення гріхів. Див. рішення. 

Сповідь Святую Священическоє. Катих. 1645 р. 55. 

Розрух — 1. метушня. 2. заколот. 3. переполох. 4. разбрат; 

п. гоггисії; див. рух. 

Лекс. 1596.15 б: Крамола — розрух, коварство, хйтрость. 

Т. т. 19 6: Нестроєніє — розрух. 

Т. т. 26: Раскольї — розрух, отщепенство. 

Лекс. 1627.143: Нестроєніє — розрух, непорядок. 

Т. т. 156: Гук, крик, розрух. 

Розсіл, розсолу — 1. приготовлений солоний розчин. 2. дуже 
насичена сіллю природна вода. Від слова сіль. 

Лекс, 1596.28 б: Слатйна — росул, вода соляная, с которой ся 
соль родит. 
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Форма використана у Зізанія, це п. гозбі, а Слатина — це місто 

із Румунії, назва південно-слов’янського походження. 

Розсбха — 1. розгалуження двох гілок. 2. роздвоєння, 

розвилка, злиття, гирло про річку; п. гохзосЬа, гозосЬа спорідн. з 

словом соха — дерев’яний плуг, первісно стовп, болван; див. соха. 

З слова розсоха походить назва кількох річок Росоха, Росоховата, 

Росоховатка і багатьох населених пунктів. 

Рострйга — священник чи диякон, якого, та присудом суду, 

розстригли, тобто позбавили сану а також остригли довге волосся 
на голові та бороду. Звідси — розстрижений, розстригати. 

Розсудити — 1. виносити рішення у спірній справі. 2. 

обдумувати, обмірковувати. 

И покладала перед намьі л вість Бел нікого князя Швьідрьігай- 

ла і корорьім'ь пьішегь абьісмо крьівду его зь земяна Браславскими 
и боярьі Хмельницкимьі разсудьільї (Новоселиця 1430 ГВКЛ). 

Розсудок — розум, від роз + судити. Див. суд. 

Без розсудку — безь росуждннія: всує тунє. Син. 5. 

Розтікатися — текти у різні сторони, див. текти. 

Слово о п. І. 1187 р.: РасгЬкашася мьіслію по древу. 

Розтбплюватися — ставати рідким, перетворюватися на 

рідину від тепла. Див. топити, том 11 стор. 88. 

Лекс. 1596.29 б: Таю — ростбплююся. 

Розтрубйти — розголошувати. У 3. У. розтрубіти пор. ще з. 

у. мінута, гармідер, розхрістаний, протів; на Сході тут завжди не і а 

и. Див. труба, трубити. 

Розтрухан — арх. келих, чаша. У сучасній укр. мові це слово 

невідоме, давні укр. словники внесли його під впливом п. гохігисЬап, 
який у свою чергу повстав під впливом рос. стакан, а це в свою 
чергу запозич, з тур. татар фостукан — миска. 

Лекс. 1627.422: Кисивьі — роструханьї. 

Т. т. 468: Фіал — рострухан. 

Розтручувати — зах. укр. розштовхувати, розганяти, розки¬ 

дати; п. гохігасас. Жандарми кинулися розтручувати людей (І. 

Франко IV 1950, ст. 312). 

Розум, розуму — 1. здатність думати, розуміти. 2. ясність 

думки. Те саме що рос. ум але і рос. разум. Ст. сл. разумь. Ти не 
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сповна розуму. Прикм. розумний, дієсл. розуміти. Це всеслов’ян¬ 

ське слово спорідн. з словом уміти, уміння, вмілий. 

Мьі... єсмоу им нє наше... даємь и записуємо... зо всими 

доходи... которьш... нине сут и потомь коротьімколвє розумом або 

мудростю чєлов-Ьчєскою могут розмноженні бьіти (Вільна, 1499 А5 

І 117-118). 

Лекс. 1627-269: Ум — розум. Умньїй — розумний. 

Розхід, розходу — рідко 1. ім. від дієсл. розходитися. 2. 

розтрата, витрачування грошей. Див. також пускати, пустити кого 
в разход. 

Разходь тьімь караиманомь двесте караимановь (1494-1495 

АЛРГ60). . 

А расходу шесть соть копь и шестьдесдть копь (1497-1498 Т. 

т. 80). 

Лекс. 1627.196: Видаток, розход. 

Розхристатися — 1. розстібатися особливо на грудях. 2. 

оголитися (про груди). 

Розхрйстаний — 1. розстебнутий. 2. переносно — недисциплі- 

нований, без витримки. 3. розшарпаний, розкуйовджений. 4. 

розірваний. Етимологія невивчена, можливо має відношення до 

імені Христа. М.Л.К. 

Рокотати — гриміти, шуміти. Звуконаслідувальне. 

Слово о п.І. 1187 р.: Струньї сами князем славу рокотаху. 

Роксана — жін. ім’я давньоіранського походження; гаосЬзпа 

— яскравий, блискучий. Ім’я перської дружини Олександра 
Македонського, доньки перського царя Дарія. 

Роксолана — жін. ім’я. Популярність його завдячується 
доньці Рогатинського священника, яка попала в ясир, а пізніше 
стала улюбленою дружиною султана Сулеймана 1-го. Її справжє 
християнське ім’я невідоме, у листуванні між нею і султаном вона 
фігурує як Хассекі, натомість європейські автори згадуючи про неї 
називають її Росса, Рас, Рокса і Роксолана, можливо через її 
походження, хоч, як не дивно, назву Роксолянія носила в різні часи 
і Швеція, і Україна, і іранське кочове плем’я; див. Сарматія. 

Роль, ролі — частина п’єси, яку артист повинен виконувати. 

Лат. гоШІа — кільце, те що розгортається, можливо, і назва сувія, 

де був записаний текст до вивчення для актора, звідси фр. гбіе, нім. 
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Воііе, п. гоїа, зах. укр. роля. Французьке слово чол. роду нім. 

жіночого, українське жіночого. 

Ром, рому — англ. піт. На Сході ром, зах. укр. часте рум під 

впливом п. шш. Це ароматний алькогольний напій. 

Ром, роми — синонім до слова циган. Мова їхня — романі. 

Більшість вчених вважає, що цигани походять з північної Індії і що 

їхня мова індо-іранська, тобто споріднена з індо-європейськими. 

Але не всі цигани говорять тією самою мовою і можливо, що 

частина їх прийшла з південної Індії і говорять мовою таміль, яка є 

мовою сім’ї дравідських мов, яка з ідно-європейськими мовами не є 
споріднена. М.Л.К. 

Роман, -на — чол. ім’я, 3. У. з п. Роман, Романа ст. сл. 

Романь, гр. готапоа — римський, здрібн. форма в давній мові 
Ромашко. 

И Сопега рек'ь: бьіль жо мнТ> о томь судь и зь зятемь его 
княземь Романомь Лукомскимь (1498 АЛМ 169). 

Лекс. 1627.449: Роман — крапок, крізпкьій. 

Це та ж помилка як і в поясненні назви Рим. 

Ромйна — жін. ім’я від Роман. 

Лекс. 1627.449: Романа, жн. 

Ром 3 н, -ну — об’єм мети й прозовий твір. Назва походить від 

фр. готап — романський, тому що в Середні віки романами 

називали великі прозові або віршовані твори, написані на одній з 

неолатинських романських мов. 

Романс, -су — з іспан. гошапга — зворушлива і ніжна пісня- 

балада, походить як жанр з іспанської народної поезії. 

Романський — що походить з римської культури, напр. 

романський архітектурний стиль, який дав прекрасні храми або що 

походить від народної — вулгарної латині, як, наприклад, неола- 

тинські, романські мови — французька, італійська, іспанська, 

португальська, румунська, рето-романська мови. 

Ромеї або румеї — це назва греків з Візантії, а в наш час 
відгалуження греків, що живуть на Україні, куди вони поселились 
наприкінці 18 ст., тікаючи від турецького рабства. 

Ромен — місто, районний центр Сумської області. В літописі 
вперше згадується під р. 1113. Сучасна назва — Ромни. Місто 
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розташоване на правому березі Сули біля правого берега уста річки 
Ромен, назву якої можна співвідносити з лит. гота$— тихий, річка з 
спокійною течією. 

Рондель, ронделя — фр. гопсіеаи, старовинний французький 
поетичний жанр, вірш сталої форми з двома римами і численними 
повтрами. Павло Тичина писав у молодості ронделі. 

Рбндель, рондля — з п. гоп сієї, яке в свою чергу походить з 
нім. Копсіеі, від гипсі — круглий. Означає сковородка, пателня. 

Ронйти — арх. скидати, ст. сл. ронити, рос. урон — втрата, п. 
гопіс — кинути, тратити — зуби, плоди, луску з зерен. Походж. 

неясне. 
Слово о п. І. 1187 р.: Тогда великий Святослав из рони злато 

слово.26. Древо листвиє срони.32. 
Слово о п. І. 1187 р.: Изрони жемчюжну душу из храбта 

тіьла.34. 

Ропй — п. гора — гній, нафта. У давній укр. мові ропа означає 
те саме що й в польській мові, тобто гній. Натомість у творах 
Франка ропа — це бориславська нафта. В інших районах ропа — 

це розсіл, цукровиця. Ропа — це і назва річки з басейну Дністра, 

притоки Гнилої. 
Лекс. 1596.12: Драчіє єст хоина, которая в вин*Ь зварена 

зліьчуєт уха, ропьі полньї. 
Походження слова ропа невідоме. 

Ропот — арх. рос. ропот, від дієслова роптати, яке вживається 
зрідка з значенням нарікати, ремствувати, виражати незадоволення. 

Праслово, ст. сл. р'ьп'ьтати, чс. геріаіі, шп. геріас, звуконаслідуваль¬ 

не; див. нарікати. 

Лекс. 1596.25: Рбпот — нар'Ьканьє. Роптаніє — нар'Ьканьє. 

Ропщу — нарікаю. 

Росй — пара, яка осідає під час ночі на різні предмети; рос. 
роса, п. гоза, лит. газа, давно-інд. гава — волога; лат. гоз, того — 
крапає, гозсісіиз — росистий. Праслово. 

Росія — зах. укр. Росія, рос. Россия, п. Коз]а, гр. Шюз — назва 
країни. По укр. пам’ятках ХУІ-ХУІІ в. постійно Росія, але за 
останній час на Україні частіше кажуть Москва, московський, цебто 
так як завсіди в давнину звалася Росія. В 3. У. часом відрізняють 
російський — це московський, руський — це український, на 
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Наддніпрянщині такої різниці немає, тут зам. руський чи російський 
тепер кажуть московський. Слова Русь, руський — це давні назви 
старої Української Держави, що перейшли до Москви, а ми самі 
користаємо з своїх теж давніх назв Україна, український. Перша 
назва Росії була Московія, а назва Россия була введена лише у XIV 

в. на основі грецької форми слова Русь — ЯЬо$. 

Лекс. 1627: пер. Великой и Малой Россіи. 

Ця опозиція також має своє джерело в грецькій назві Галичи¬ 

ни — Мікга Ко5Іа; див. Малоросія. 

Ко8Їга по$іга — постійна рубрика київського журналу 

„Філософська і соціологічна думка”; лат. гозігит, множ, гозіга — 

дзьоб птаха, ніс корабля, але і трибуна, з якої виступають перед 

людьми. 

Рось — річка, права притока Дніпра. 

Слово о п. І. 1187р.: По Рси и по Сули гради под’Виша.32. 

Як свідчить літопис, по Росі проходила південна оборонна 
лінія Київської Русі. На думку деяких вчених, від назви цієї річки 
походить назва Русь. Цю думку висловив вже свого тасу Потебня, 
але такий погляд дуже дискусійний; див. М. Фасмер, „Зтимоло- 

гический словарь русского язьїка”. На його думку, назва Рось 
споріднена з словом русло, лат. Киміе, назва притоки Немана гияеіі 
— по литовському це текти повільно. Проте назву річок Рось і 

Русна можна пов’язати також з іранським словом гЬоз — світло, а 

такий етимон цілком можливий з огляду на значний іранський 

вплив на давньоруську мову і на те, що назва річки може пов’язува¬ 

тись із словом з значенням річка (паЬаг) означає також і світло. 

Інша гіпотеза, на цей раз тих, які пов’язують назву Рось і руський — 

це те. що русь, рось означає рудий, русявий, русий. М.Л.К. 

Рот — порожнина між верхньою і нижньою щелепою з утво¬ 

ром у нижній частині обличчя. Нормативною у літ. мові є форма 

називаного відмінка — рот, проте проф. І. Огієнко ставить це слово 

під гаслом „ріт”. Справді у Словарі укр. мови Б. Грінченка том IV 

дається ріт — рота, а до нього прислів’я „суха ложка ріт дере”. 

Академітний 11-томний словник укр. мови навіть не наводить 

форму ріт, хоча варто було би. У непрямих відмінках, базуючись 
на свідчення з творів укр. письменників, І. Огієнко подає: рота, 

ротові, ротом, в роті; мн. роти, ротів, а в рос. мові — рот, рта, 

ртом, ртьі, ртои. В давнину, як свідчить І. Огієнко, були дві форми: 

роть — звідси ріт, але частіше було рьгь, рьта, тому часте укр. 
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рот, рота, бо давнє ь дає о, а не і. Щодо походження слова див. рота 
— клятва. 

Замкни рота — замовчи, перестань говорити. Переносно 
„затулити кому рота” — не давати говорити, не давати слова. 

Рота — арх. має значення „клятва”, „присяга” в праслов. і 
індо-іран. мовах, ст. сл. ротатися — клястися, рогьникь — хто 

клянеться, присягає. Присяга все мала релігійний характер; пор. д. 

перс. аПа — божество Арта; д. інд. Па — священний, чугаїа — 

право, закон; гр. гЬеїо — умовлений; див. риторика. Споріднено з 

словом „рот”, чс. геі — губи, готі $е — присягати. 

Лекс. 1596.25: Рет, рета или рота — присяга. Рочуся — 

божуся. 

Лекс. 1627.208: Рета или рота — словная присяга. 

Т. т. 210: Рота — присяга, проклинаньє. Рочуся — присягаю, 

божуся. Рбтник — присягльїй, тот, що роту проводит присяга- 

ючему. 

Т. т. 466: Рота присяжная. 

Божуся — рочуся, Син. 8. 

Рота — військовий підрозділ, що входить до складу баталь¬ 

йону. В давній мові означало військо: 

В турецькій ми роті шаблями шермуют 
В татарській ми роті стрілами стріляют 
В волоській ми роті ІПтефан вийвода. 

Це цитата з найдавнішого запису укр. фолькльору, зробленого 

раніше 1570 р. чеським вченим Яном Благославом. Пісня почина¬ 

ється словами: Дунаю, Дунаю чему ти смутен течеш. 

Лекс. 1627.457: Спира — рота, люд великій, воєнньїй. 

Слово рота зустрічається в цій же формі в словацькій, 

чеській, польській, болгарській, російській мовах, проте воно не є 

корінно слов’янським, а походить з Заходу, зокрема з романських 

мов. Спочатку воно звучало гоие і походило з середньовічно 

латинського гиріа, дієприкметника з слова гитрео — розірвати і 

означало частину цілого. Спочатку гоїіа це були колоністи, які 

оброблювали землю, потім це були військові частини, навіть ватаги 

професійних злодіїв, а далі юрба, незалежно від їі складу. В цій 

формі проникає у французьку мову як готе, гоіїе, далі у німецьку, 

де має форму гоїе, гоие, гої і означало військову частину, а від 
німців до західних слов’ян, а від них до східних. М.Л.К. 

Ротапринт — лат. гоїа — колесо; англ. гоїагу — яке 
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крутиться, ргіт — друк; невелика друкарська машина, яка 
використовується головно для банків, циркулярів і т.д. 

Ротаційна машина — від лат. гоїо — обертаю, гоіабо — 

обертання. Це друкарська машина, в якій друкарська форма і 
поверхня, яка притискає папір, являють собою безперервно 
обертові циліндри. 

Ротмістр, ротмістра — з верхньомін. гоитеізіег з гоПе + 

теіяіег, п. гоїтіяігя; офіцерський чин в кавалерії, а також в 
жандармерії дореволюційної Росії, Польщі і Австро-Угорщини. 

Відповідає чинові капітана у піхоті. 
Лекс. 1627; пер. Ротмістру кор. єго мл. 

Т. т. 230: Сотник — рбтмистр, старший над стам. 

Рбтшільди (КоїясЬіїсі) — династія єврейських фінансових 

магнатів, засновником якої був банкір Майєр Ансельм Ротшільд 

(1743-1812 рр.) з Франкфурта. Його сини створили банкові філіали 

у різних країнах Європи. Це ім’я стало емблематичним для 

багатства. 

' Рбтя — рот в дитячій мові. 

Рох! рох-рох-рох! — звуконасл. свиней. Звідси рохкати, 

рохкання. Стародавнє. 

Рояль, рояля чол. род. або рояль, роялі жін. роду — з фр. 

гоуаі — королівський. Дуже розповсюджений струнний музичний 
інструмент, різновид фортеп’яно. Див. фортеп’яно. 

Ртуть — рідинний метал з сріблястим блиском, дуже густий і 
рухливий, використаний для заповнення термометрів, для видобу¬ 

вання золота і срібла, як лік в медицині і т.д. Наукова назва мер¬ 

курій. П. гіес, чс. гни', давньоукр. рьтуть, лит. гііи — колиться; 

латв. гіеяі — відпасти; д. верхн. нім. — гісіаи — крутить. В латин, 

мові аг^епіит уіуцт — живе срібло, і цю назву сприйняли кілька 

мов у тому й українська. 

Рубати, рубити — 1. розсікати ударяючи чимось гострим. 2. 

розтинати холодною зброєю, напр. шаблею, мечем. Ц. сл. рубь (з 

носовим у) відноситься тільки до краю вирізаного сукна; блг. рьба 

— підрублювати, робити рубець, обметати, обшивати (пов’язано з 

руб — груба одежа), чс. гоиЬііі — рубити, будувати, гиЬ — спід; п. 

гаЬас — рубити. гдЬек — край, рубець; лит. гитЬая — зарубка на 

дереві; латв. гатяШ — рубити тупою сокирою. Етим. поза слов. 

198 



балтійським ареалом невияснена. Ц. сл. рубв прикм. з значенням 

іменника зустрічається в укр. грамотах у формі р^бь з значенням 
грубе полотно: ”По дєсать камхи и пать кофтєри и пать р^бьіхь 
(Сучава 1449 Созї. II 747). Однак вже в давній мові дієслово 
роубати — зрубати відноситься до зарубання лісу. Звідси і слово 
рубіж: 

А по всему гаю волно ему дрьіва рубати (Луцьк 1447 Арх 
ЮЗР 8 IV 10). 

Відноситься також і до рубання м’яса: 

Волно резником не шротьі рубаючи кому хотя продавати 

волно (Луцьк 1389 РЕА І 27). 

Рублена хата — це хата, зроблена з стовбурів дерев. 

Рубашка — (рос.) сорочка. Від давнього рубище, руб. В 

Галичині часом зустрічається слово рубатка — стара сорочка з 

грубої сукні. 
Лекс. 1627.210: Рубище, руб — подраная албо ошарпаная 

сукня. 

Рубель, рубля — назва рос. монети в 100 копійок. Назва або 

від „рубати” або від персько-арабського „рупія”, золота монета, 

четвертина: рубель — четвертина гривня. Див. Преображ. II. 220. 

Три рублі або троячка, 5 рублів або п’ятка, 10 рублів або десятка, 

100 рублів або катеринка (бо на цій монеті був портрет Катерини II). 

Рубікон — маленька річка в північній Італії, яка колись 
розділяла Італію від Галії. Сьогоднішня назва Пісателло або 
Фіумічіно. Року 49 до н.е. виникла в Римі суперечка про те, коли 
має з себе скласти Юлій Цезар чин управителя новозавойованої 
римлянами Галії. Партія сенату, до якої підключився ГІомпей, 

вимагала від нього це зробити негайно, а Цезар відмовився це 
зробити. Зрозумівши що проти нього утворюється коаліція, Цезар 
вирішує перейти з військом Рубікон, прямуючи до Риму. В 
результаті виникла громадянська війна, противники Цезаря 

потерпіли поразку у битві при Фарсалі, а Помпей, який шукав 
притулку в Єгипті, був убитий. Так розпався тріумвірат, а Цезар 

став єдиноправним господарем Риму. „Перейти Рубікон” відтоді — 

відважитись на важливу, вирішальну справу. Римський історик 

Суетонії відмітає у зв’язку з цим, що, перейшовши Рубікон, Цезар 

вигукнув „Жереб кинуто” по лат. АІеа )асіа е$г Але грецький 

письменник Плутарх твердить, що ця думка була виражена 
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Цезарем на грецькій мові і цитує відповідні слова по-грецьки. А 

такий вираз ще перед тим був прислів’ям у грецькій мові. Латин¬ 

ська форма цього вигуку стала натомість також крилатою. 

Рубін, рубіну — дорогоцінний камінь червоного кольору з іт. 

гиЬіпо через нім. ВиЬіп, лат. гиЬег — червоний. 

Рубрика — первісно заголовок закону або вияснення в 

книжках писані червоним чорнилом. З лат. гиЬег — червоний. Так 
само пояснення в Служебниках звуться „рубрика”, бо в давнину 
писалися червоним. Сучасне значення: заголовок, під яким 
друкується якась стаття чи інформація або більшість матеріалів. 

Руийм, Рупен — біблійне чол. ім’я; д. євр. Кєііуєп, гр. 

КоиЬеп, лат. ВиЬеп, ст. сл. Рувимв. Щодо значення цього імені 
первонародженого сина патріарха Якова Старий Завіт (Буття 29:32) 

дає таке пояснення: 1. завагітніла Лея й сина зродила і кликнула 

ймення йому Рувен (Вєііуєп). бо сказала була: Господь поглянув на 

недолю мою, бо тепер покохає мене чоловік мій. Справа в тому, 

що Яков більше любив сестру Леї, Рахель і вона сподівалась, що 

вона завоює його любов через те, що зродила йому сина, а Рахіль 

була до того часу бездітною. Буквальний переклад цього сплаву 

двох єврейських слів реу і бен: це — погляньте, син! Беринда 

перекладає це ім’я трохи заскладно: 

Лекс. 1627.449: Рувйн, Рувйм — видячій сьіна, видГнія сьін. 

Рудй — 1. гірська порода або мінеральне утворення. 2. діал. 

ржаве багно, болото. Первісне значення відображено в діалектах, 

бо лит. гибіпа — це багно з залізистою водою. У давній мові руда 
— це те що теперішній рудник — місце добування корисних 
копалин, точніше те саме червонясте, руде болото, з якого 
мінерал її добу вал 11. 

А мьі ємоу дали и записали за єго вєрную службоу тьіе сєла 
вєрхоу описаньїє з болотні, из рудами (Київ, 1437 АЗ ї 34). 

Рудий — прикм. червоно жовтого забарвлення. Від кольору 
пішла і назва руди і назва іржі — з того самого кореня і ст. сл. рьд, 

лит. гиба$ — рудий, гибіз — ржа, лат. гиічіз — червоний (див. 

Руфин), гот. гаисіз — червоний, суч. нім. гос, гр. егуїЬгоз — 

червоний, інд. гисІЬога — червоний, чс. Моге Яибпе — Червоне 

Море, Яибе ргауо — Червоне Право: було колись центральною 

газетою Чехословацької Компартії. 
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Рудимент — залишок чого-небудь, пережиток; з лат. 

гисіігпепіит — початок, проба, дослід; від прикм. гисііз — необроб- 

лєний, сирий. 

Рудиментйрний — прикм. до слова рудимент. В біології 

мовиться про рудиментарні органи, тобто органи, які втратили в 

процесі розвитку тваринного світу своє первісне призначення. Такі 
рудиментарні органи є в різних живих істот, в тому числі і в людини 
— сліпа кишка (апендікс), м’язи вух, кістка хребта, названа кокцис, 

яка є залишком хвоста. Таких рудиментарних органів є багато в 
людському ембріоні і вони є могутнім аргументом в користь 
дарвінізму, тобто теорії, згідно якої вищі організми розвинулися у 
процесі еволюції з нижчих, а людина є лише найвищим ступенем 
розвитку тваринного світу. 

Рудольф — чол. ім’я — так називався засновник цісарської 
династії в Австрії Рудольф фон Габсбург (1273-1291 рр.), але 
трагічною іронією долі Рудольфом звався і останній Габсбург у 

прямій лінії, син цісаря Франца Йосифа, який покінчив самогуб¬ 

ством, не зайнявши престолу в 1889 році, маючи 31 рік. Ім’я 

Рудольф походить від д. верх. нім. Ьгиосі — слава і \уоД — вовк; 

отже — славетний вовк. 

Мьі кназа бискоупа Роудольфа полца апостолського лєкга- 

та... хотЬли бьіхомь имГти за сріьдника а за єднаньє покоя (Брест 

Куявський, 1447-1492 ЛКБВ). 

Руїна — другу половину XVII ст. в історії України називають 

періодом руїни або просто Руїною, бо саме в цей час в результаті 

спроби різних гетьманів шукати опори в сусідніх могутніх держав, 

вони почали хазяйнувати тут і Вкраїна надовго втратила свою 
самостійність. 

Руйнувати — матеріально, а головно духовно, нищити, 

розорити в обох значеннях; нім. гиіпіегеп, п. ги]по\уас, фр. гиіпег; з 
лат. гиіпа з дієслова гиеге — упасти. 

Рука — одна з двох верхніх кінцівок людського тіла, знаряддя 
праці, ст. сл. рука (з носовим у), всеслов. слово; рос. рука, блг. 

рька, срб. рука, п. г$ка, лит. гапка, проте інші групи індоєвр. мов 
мають кожна з них інший корінь для цього поняття, нім. Напф лат; 

тапі$, гр. сЬеіг (пор. хіромантія — окультна наука для вивчення 
зв'язку між лініями долонь і людським характером). Див. обруч. 

Рука коротка — частий у нас вираз на неможливість щось 
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зробити. Це саме маємо в Біблії: Чи Господня рука буде коротка 

(Числа 11:23). 

Попасти під гарячу руку — під час гніву. Вираз східно¬ 

слов’янський. 

Просити руки — просити побратись, вийти за прохача заміж. 

Те саме освідчитись, зробити предложення. 

Рукою подати туди — дуже близько. 

Руку набити — на чому добре навтитися. 

Носити на руках — поважати, любити, шанувати. 

Скласти руки — нічого не робити. 

Руку нагріти біля чого — нечесно заробити. 

Слово „рука” зустрічається часто в грамотах: 

Омочивьій со мною вь соль руку той мя предасть (Краків, 

1478 ОБРН 130). 

Можєт отдати и продати и ближнєму своєму ись своєи руки 
дати (Луцьк, 1451 Р 159) — тобто подарувати. 

Мовили перед нами и рукоу дали собі}... твердо держати 
(Луцьк, 1463 А Б І 56) — значить обіцяти. 

Рукав, -1чі сі . ел. рукаві) (в носовим у) — частина одягу, 

яка покриває руку. На думку А. Мене п рас лов. гокауь — це 

калька з лат. тапіса. 

Слово о п. І. 1187р.: Бабрань» рукавь. 38. 

Рукавиця — виріб із тканини, шкіри і т.д. з відділенням 

тільки для великого пальця, який надягають на кість руки. 

Рукавички — виріб з тонкої тканини, шкіри, вовни і т.д. з 

відділенням для всіх пальців, який надягають на кість руки. 

Рукавичку кинути — викликати кого на змагання. 

В Середні віки лицар, коли викликав кого на змагання, то 

кидав перед ним свою рукавичку. Отже, кинути рукавичку значить 

розпочати з кимось зведення рахунків, викликати на дуель. Але 

рукавички мали у Середні віки і позитивне символічне значення. 

Вручаючи комусь рукавичку імператор римсько-германської 

імперії давав комусь право закладати основу якогось міста або 
заснувати торги чи бити монет. Тому помилково багато міст мали 
у своїх гербах рукавички, покладені навхрест, які мали символі¬ 

зувати схрещені руки. 

Хоч вже давні греки знали рукавички, а давні скандинавці і 
германи знали рукавиці, проте велика мода на рукавиці появилась 
після XIII століття, коли почали носити їх і панії як оздоба. 
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причому їхні рукавички сягали по лікоть. Під час англійської 
королеви Єлісавети з'явився звичай додавати до прохань рукавич¬ 

ки, що дало привід для використання хабарів, бо рукавички часто 
наповнювали грошима. Тому суддям заборонили носити рукавички 

під час судової розправи. 

Рукоять — арх. походить від виразу „в руки взяти(яти)”. В 

давнину рукоять — це сніпок, що в руку взяти(яти). Вже в укр. 

пам’ятках XI в. є слово рукоять (з носовим у), тепер ще вживається 

в Галичині, де підтримується й п. гцко)езс, на Сході вже не 

вживається, тут — ручка, держало, держак. 

Лекс. 1627.211: Рукоять — сноп; горсть, котороая серпом 

бьіваєт ужата, рукоєсть, где рукою имаємо и держимо. 

Руля — рура тобто труба. Щодо чергування р-л, див. 

ванькир. 

Румйк — кінь сильної породи, військовий, бойовий кінь. Араб, 

гитак — конюх. Пор. також і д. євр. гашшасЬ — табун коней або 
верблюдів, кобила, мул. Укр. переклад Біблії дає кінь баский — 

див. Гетер 8:10: 1 понаписував він листи в імені царя Ахашвероша і 
попрппечатував перснем царським і послав через гінців на конях, 

які їздять на державних конях, конях баских (Ьпеі Ьагаттасйіт) 

(Видання лондонського Біблійного товариства, 1962). У д. перській 

мові пелеві гатак — кінь. 

Румеї — див. ромеї. 

Румигати — арх. діал.. літ. ремигати — відригнути для 

повторного жування (про деяких жуючих тварин). З рум. а гите§а, 

яке походить з лат. гиті§аге. У рим. мові слово має і переносне 

значення — пережовувати, передумувати. 

Лекс. 1627.49: румьігаю, пережовую. 

Румбвище — руїни з п. гигтю\УІ5ко, що з угор. гот — руїна. 

Тільки румовище печі свідчило, що тут стояло людське 

житло (І. Франко І, 1955, 179). 

Румунія, румун, румунський — рос. Румьіния, п. Яитища, 

рум. Яотапіа — назва країни, яка виводиться з стародавнього 
Риму, Рота, точніше з прикм. готапи$, проте політичні утворення 
румунів, які почали виникати з XIV століття, спочатку не носили 
цієї назви, а назви Молдавія і Валахія, хоч в народі постійно 
зберігалося слово готап у значенні кріпака. Спочатку появляється 
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назва Тага Котапеа$са (Румунська Країна) для південної частини 

колишньої Валахії або Мунтенії, у літописців (хронікарів) і в 
грамотах, після об’єднання двох князівств року 1859 поступово 
вводиться назва Котапіа для цілою країни і стає усюдним після 
запровадження королівської влади у 1866 році. 

Руна — густа буйна зелень. Спорідн. з словом руно. 

Руни — гот. гипа — це таємниця. Руни були найдавніші 

письмові знаки, використані скандинавцями і германами. Спочатку 

вони мали релігійно-магічне значення і були вкарбовані у дереві, а 

пізніше появились руни, вирізані на спеціальних кам’яних плитах. 

Найважніша знахідка — це руни на Егіумштейн в Норвегії, 

могильні плити з 200 знаків. Рунний алфавіт мав 24, а згодом 16 

букв, ці пам’ятки простягаються з часів вікінгів і аж до християн¬ 

ської доби, і вони дуже важливі і для історії України, бо на рунних 

плитах записували свої заморські подорожі варяги, а ці подорожі 

були спрямовані і на східнослов’янські землі, де потім вони 

зливались з місцевим населенням, заклавши основи державності. 

До речі, з таких амальгамів утворились всі європейські народи і 

цивілізації, без таких процесів асиміляції Європа може ніколи не 
зазнала б таких динамічних темпів розвитку, зоставивши позаду 
інші континенти. М.Л.К. 

Руно — густа і довга вовна з овець з праслов. кореня *ги-, те 
саме що корінь дієслова рвати. Золоте руно в старогрецькій 
міфології: на чолі Аргонавтів Ясон випливає до Криму у пошуках 
легендарного золотого руна овець, тобто шкіри з вовною. 

Рура, рурка або руля, рулька розм. труба, 'грубка. 

Запропоновані дві можливі етимології: Преображенський запропо¬ 

нував турецьке лула — порожнистий, новогрецьке І011ІІ8 з персь¬ 

кого. І Огієнко пропонує ст. верхн. нім. гбга, нім. КбЬге — труба. 

Більш вірогідна друга, бо п. гига і слово більше вживане на 3. У. 

Лекс. 1596.9: Врутка — рура. 

Лекс. 1627.256: Ток — рура, рьіншток. 

Русалки — лісні і водяні духи, гарні дівчата, що ваблять до 

танцю і залоскочують парубків до смерті, паралельні до мавок, 

берегинь або марамороських лісних дівок. їх пов’язують із 

стародавнім культом предків. Назва їх походить з Балканського 

півострова, бо тут була колись після римської окупації повсюдною 
латинська мова, а по латині гозаііа — це свято рож, до сьогодні в 
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Румунії Русалії — це зелені свята, коли приурочено найбільше 
обрядів для культу предків, які на Балканах збереглись з часів 
траків і споріднених з ними даків. Від румунів ця назва перейшла 
мабуть до українців. Русалки виступають і в творах укр. письмен¬ 

ників, зокрема у Шевченка (балада і малюнок Русалка) і в Л. 

Українки — Русалка Польова в Лісовій Пісні. На Балканському 
півострові русалки це духи повітря, які розв’язують бурі і іноді 

крадуть дітей, в Румунії духи за такою назвою згадувались під час 
Зелених Свят, які тривали тиждень. М.Л.К. 

Русйн — у картках І. Огієнка знаходимо такий запис: русйн, 

русина, русинка, мн. русйни, русйнів; в Г. русин, русина, русинка, 

мн. русинй, русинів. Це стара назва українців: Постави Ярослава 

Лариона митрополитом, русина. Пов. вр. літ від 6559 р. З огляду 

на актуальність цей скупий запис потребує доповнення. 

У Словнику староукраїнської мови ХІУ-ХУ ст. (Київ, 1978) 

знаходиться таке пояснення: русин — назва українця феодальної 

доби і такі два приклади: 

Ажє побєгнеть русинь а любо руска или во Львові»... вьщати 
єго (1352 Р 6) — це явно кріпак — українець. 

Тотьі люди да имают слободу... русин или грьчин или буд 
каки язьік да не даст тьіх люди ни дан ни посаду (Сучава, 1453 Со$і. 
II 461) — тут ідеться про українців, греків і ін., які проживали на 
території Молдавії, вірогідно також будучи в тій чи іншій мірі 
залежними, але тут саме ідеться про їх звільнення. 

Тут же подають приклади на Русин, як особове ім’я. 

При клад поданий І. Огієнком відноситься до призначення 
митрополита Іларіопа в часи Ярослава Мудрого і це був перший 
митрополіїт, який не був греком. Але поступово назва русин 
почала стосуватись більше до українців, які проживали на західних 
землях, а пізніше звузилось до певних регіонів, по мірі того як 

українці все більше стали свідомими своєї етнічної єдності. У XIX 

ст. назва русин ще часта на Галичині, вона зустрічається ще і в 

Франка, який щодо України ще користувався компромісною назвою 

Русь-Україна, а замість українець часто вживав слово руський: 

Пісня руських хлопів радикалів, Ужас на Руси, Вандрівка Русина з 

бідою, їхав Русин по над воду, але все більше тут запанувало назва 

українець, особливо після возз’єднання українських земель 

(перший етап 1939 р., другий 1945 р.). Тоді починає ця назва 

зникати і на Закарпатті, хоч і до сьогодні ще там чуються голоси у 
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користь якоїсь русинської карпатської ідентичності. Назва русин 

сьогодні досить розповсюджена серед українців Східної Словач¬ 

чини, де виходить у Пряшеві журнал „Русин”, а також на т. зв. 

русинській мові, яка є місцевим діалектом, газета „Народні 
Новинки”. Але тут є сильна полеміка між українським і русин¬ 

ським таборами. Найсильніші є позиції захисників русинської 
окремішності у колишній Югославії у таких центрах, як Нови Сад і 
Вуковар (Вуковар тепер Хорватія) тут виходять „Руське Слово” і 
„Нова думка” є і школи і радіопередачі на т. зв. русинській мові, 
виходять навіть статті з твердженням, що русинська мова — це 
самостійна слов’янська мова. Ось зразок такої мови: 

„Генетично блізка Українцом то нє велєка етнична група 

блїзко ЗО 000 людзох югославянских Русинох, а точнєйше, 

Руснацох, чийо ше предки штредком XVIII столітня приселели 303 

восточней Словацкей и закарпатя на штреднї Дунай (нєшня 

Войводина). Нєпреривни контакти Руснацох з їх карпатску 

прадїдовщину, заєднїцтво материялней и духовней культури з 

културу карпатских Українцох, їх тростолїтне припадоване 

униатскей церкви, кирилске писмо и даяки инши фактори допомог¬ 

ли же южнославянски Русини и нєшка чуваю руску етничну 

евидомосц и тримає ше як часи того українского населєня, котре 

стало жиц в Карпатох и донєдавно себе тиж так наколовало 

Русинами чи Руснацами. Язик югославянских Русинох, котри вони 

наволую „руска бешеда” змистує свойродни сход закарпат- 

скоукраїнских и восточнословацих бешедох зоз значнима новима 

сербскогорватскими прикметами. Походзаци од язичних особенос- 

цох югославянских Русинох, єдни учени причишлюю их ґу восточ- 

нгтм Сланяном (Українцом), други и до заходних Славянох 
(Словакох), а даєдни рахуюци територию пребуваня Русинох, уноша 
их до южних Славянох". Альманах Думки з Дунаю І, 1989, 

Вуковар. стор. 150 із статті Влада Костелника „Руски язик 
ровнопрании з другими славянскими язиками”. Цитата перекладена 
з книги Павла Чучки „Вступ до слов’янської філології”, Ужгород, 

1988. 

Про югославським русинів, які прийшли у XVIII ст. з комба¬ 

тів Зеплин, Абауй, Шарош і Боршод, які тоді належали до Австрії 

писав свого часу і Володимир Гнатюк, який збирав їх фольклор під 

час експедиції 1897 р. у статті „Руські оселі на полудневій 

Угорщині” — від дослідив поселення Керестур і Коцур коло Бачки. 

У наш час про їх історію появились кн. Ф. Лабоша „Иетория 
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Русинох Бачкей, Сриму и Славонії 1745-1918”, Вуковар, 1978, а 

проблематику русинства в цілому досліджує професор Торонтон- 

ського Університету народжений вже в Америці Пауль Роберт 
Магочі: ТЬе $Ьаріп£ ої а пабопаї ісіепШу. ЗиЬсаграіЬіап Риз1, 1848- 

1948, СатЬгісі§е Ма$$. 1978. Магочі вважає, що існує окрема 
народність русинів, які історично займали спеціальну смугу в 
Північних Карпатах. М.Л.К. 

Русифікація — насильне запровадження на Україні згори 
російської мови і культури (мовна русифікація), а також заохочен¬ 

ня переселення сюди росіян і виселення українців для змінення 
демографічного балансу. Термін стосується головно періоду 
Радянської влади і використовується часто щодо періоду 60-70-х 
рр., хоч русифікація почалася значно раніше, але менш відверто. 

ГІор. працю І. Дзюби „Інтернаціоналізм чи русифікація”, 1968, в 

якій автор доводить, що русифікація суперечить настановам Леніна. 

В результаті русифікації різко піднісся відсоток російського 

населення на Україні, а також українців, які визнають своєю мовою 

російську, катастрофічно зменшилося число українських шкіл і 

публікацій українською мовою, а також вживання української мови 

як розмовної. Після оголошення суверенітету України 16 липня — 

1 грудня 1991 р. робляться енергійні спроби для усунення наслідків 

головно мовної русифікації. 

І. Огієнко пропонує вживання замість терміну русифікація 

терміну обмоскбвлення. М.Л.К. 

Русич — це етнонім від слова Русь. І. Огієнко вважає архаїзм 
русич і слова русин і українець синонімами і подає такі приклади: 

Слово о п. І. 1187р.: С вами, русици, хощу главу свою 
приложити. 

Т. т.: Русичи поля перегородиша. 

Т. т.: Храбріи Русици. 

Т.т.: Храбріи русичи. 

Рускани — написано Роускани — назва села у Молдавському 

князівстві, атестація з XV ст. 

Рускова — село з переважаючим українським населенням у 

Мараморщині, сучасна Румунія. Прикм. рущанський. Під цією 

назвою засвідчене з 1373 року. 

Руснаки — те саме, що русини, рутенці. 
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Рустикальний — сільський з лат. гіШісиз — сільський, 

селянський, гихисапих — селянин; від гиз, гигіз — село. В Австро- 

Угорщині для фінансового підтримування селян були засновані т. 

зв. рустикальні банки, проте через процес зубожіння селянства 

селяни сильно заборгувались і часто закладали своє майно у ці 

банки, а іноді і втратили землю на їх користь. „Банк рустикальний” 

(1895) — оповідання О. Кобилянської. 

Русь — грамота в. кн. Мстислава 1130 р. починається так: 

„Се азь Мьстиславь, Володимирь сьінь, дьржа Руську Землю вт> 

своє княжениє „Отже тут Русь — Київська Земля”. 

Найстарша назва українського народу й його першої держави 
— Русь. Так давні українці звали себе довгі віки, так звали їх 
сусіди й чужинці. Назва ця не нашого походження, — її принесло 
нам одне шведське, варязьке плем’я Русь, що захопило в IX ст. 

владу на східними слов’янами й заклало тут першу державу. Що 
Русь це справді були варяги, найсильнішим доказом цього є те, що й 
тепер західні фінни Швецію звуть ЯоіПзі. Крім цього, в давній 

Україні було чимало імен варязького походження, напр. Рюрик, 

Олег, Ігор і т. ін. може й Володимир (у нас українізоване), багато 
варязьких прізвищ згадує наш Початковий Літопис. В давнину 

Дніпрові пороги мали й варязьку назву поруч нашої. Додам до 

цього, що грек Костянтин Багрянорідний у X ст. ясно вирізнює в 

своїм творі русів від слов’ян. 

Але багато вчених не приймають цієї варязької теорії похо¬ 

дження слова Русь, виставляючи теорію слов'янську: слово Русь 

місцевого дуже давнього походження, пор. наше русий, або назву 

річки Рось. Варяги, прийшовши на Київщину, до полян, застали 

вже там Русь, і незабаром і самі порушилися, стали русами, як їх 

шали греки. Уже Гуетинськин Літопис XVII в. твердить, що назва 

Русь походить „от різки глаголемьія Рось”. Були варяги й на 
півночі, в землі Новгородській, а проте та земля за давніх часів 
Руссю не звалася, а це переконлива ознака, що назва Русь пристала 
до варягів на Київщині. Самої Руси в скандинавських сторонах і 
досі не відшукано. Ось тому й Іпатіїв Літопис під 898 роком рішуче 
заявляє: „а слов'Ьньск'ь язьікт. и рускьій одинт.”. 

Багато доводів проти норманської чи варязької теорії подає 
проф. М. Грушевський в своїй Історії т. І вид. З, 1913 р. 

Варяги скоро у нас зовсім зукраїнізувалися й перестали бути 
чижинцями. А сама назва Русь спершу защепилася тільки до 
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племені полян, а вже від тих вона поширилася на всю державу. Що 

назва одного племені передається всьому народові, всій державі, це 

в історії звичайне явище. Так назва „слов’яни” була спочаку 

назвою тільки одного малого племени, а пізніш стала назвою всіх 

подібних близькомовних племен. За болгарами з Волги й уся їх 

держава, навіть слов’янська була названа Болгарією. 

Отже Русь — це перша назва самих полян, а потім всієї 

наддніпрянської держави. Назва ця панувала головно на півдні, а на 

півночі вона рідка й мало знана. Русь спочатку й у нас це головно 
Київська Земля — Ключевський І, 126 — але наші племінні назви 
незабаром призабулися, й вся південна держава стала зватися 
Руссю. 

Іпатїїв Літопис ясно свідчить, що на півночі росіяни відділяли 
себе від Русі: „Ростовці, і суждальці, і переяславці с’їхалися в 
Володимеру на Клязьмі і ріша: Князь наш убьєн, синок єго мал в 
Нові Городі, а братья єго в Русі” ст. ст. 404 — тут ясно виділю¬ 

ється Русь від північних країн. 

Назва Русь з центру посунулася по всіх окраїнах і міцно там 
защепилася, напр. у Галичині, на Закарпатті, де вперто тримається 

ще й сьогодні. Князі Рюрикової династії, а також українська 

колонізація рано занесли назву Русь і далеко на північ пор. Старая 

Русса в Новгородщині, де вона спочатку мало защепилася й була 

чужою. За ХІУ-ХУІІ віки під словом руський часто розуміють 

українці і білоруси, а в ХУІ-ХУІІ віках словом білоруси часто звали 

українців. Див. мою монографію „Розмежування пам’яток 

українських від білоруських”, 1934 р. 

Сусіди й чужинці, напр. греки, араби й інші вже УІІІ-ІХ віків 

звуть полян або всю центральну Київську Землю Руссю. Так само 

наші князі, пізніш князі литовські звуть себе князями руськими. 

На півночі, в Московії назва Русь, Россія защепилась головно 

за часів Петра І (1672-1725), в чому цареві допомагали виходці з 
України. Див. статті Рюрик, Чорні болгари. 

Руський — український. „Не посоромімо Землі Руської!” 

казав кн. Святослав перед боєм Іпат. Літ. під 970 р. і це стало 
поговіркою. 

Слово о п. І. 1187р.: Наведе храбрьія пльки на Землю 
Полов'Ьцкую за Землю Руськую. 

Стільки знаходимо у картках І. Огієнка під гаслом „руський”. 

Після його смерті появився у Києві „Словник староукраїнської 
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мови XIV-XV ст.’\ 1978, а там документальні свідчення до цього 

слова чисельні. Цитуємо: Русскии, русский, руський, рускій, 

роускьі, рускьій, руський 

1. (який стосується східно-слов’янських земель, які входили 

до складу Королівства польського і Великого князівства литов¬ 

ського) руський: Асе а король казимире краковьскии и кавскии и 

господарь руск'Ь землй даль есмь слуз-Ь своєму иванови дворище 

заньно магЬичича (Казимир 1349 Р 3). 

руская личба: грошовий курс, платіжна вартість грошової 
одиниці в руських землях: руское право... 

2. давньоруський: та галь са пнко коунашшєвичь ис вєрєіца- 

комь Боутєвичєм о гай... ко коже бьівь Коунашєвичов из візка при 
роуских кназах (1369 ПСЧК). 

3. (який стосується східно-слов’янських народностей на 
території Королівства польського і Великого князівства Литов¬ 

ського) руський: а при томв бьіли свіздци пань миколаи спичникь 
воєвода сватинськии... пань хроль варваринськии воронко воить 
коломьшскьіи рускии (Коломия, 1398 Р 57). 

Рут або Руф — жін. ім’я, ст. сл. Руфь, д. євр. Киї. Була 

спроба пояснити це ім’я з давньоєвр. геиі — дружба, але правопис 

цього імені в Біблії не дозволяє на таку інтерпретацію. Так само 

помилкове пояснення Беринди Лекс. 1627.449: Руф — накорм¬ 

леная або упоєная. Насправді це персонаж з бібл. книги Рут і вона 

моавитянка; тому її ім’я ніяк не можна пояснити на тлі давньоєвр. 

мови. Рут появляється як персонаж повісті О. Кобилянської 

„Ніоба”. М.Л.К. 

Рута, рути — як назва особливого роду м’яти дуже поширена 

в українській як і в слов’янських мовах. Назва від лат. ги(а від 

гіркої трави, але до слов’ян перейшло з давнього німецького гиіа, 

теперішнє Кате. Латинська назва повстала від грецького Киїу. 

„В журбі васильки й рута-м’ята, задумавсь ладан в синіх 
снах”. М. Драй-Хмара: Мати. 

Ст. сл. пиганонь з гр. ре^апоп. Згадується у Луки 11:42. 

Рутенці — офіційна назва українців Галичини, Буковини і 
Закарпаття в Австро-Угорщині. Так називали українців німці — 

КіИйепеп, що запозитено з лат. пііспіїх, латинізована форма 
етноніма русин. Від слова рутенці повстало слово рутенстно — це 
політика вірнопідданства по відношенню до монархії Габсбургів, 

яка провадилась галицькими освіченими класами з кінця XVIII ст. і 
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аж до 30-х років ХІХ-го ст., коли появились два табори — 

москвофіли, які хилялись до царської Росії і народовці, які 

продовжували частково рутенство, але водночас почали цікавитись 

і власними хлопами. М.Л.К. 

Рутинований — з укр. з п. гиіупо\уапу, а це з фр. гошіпіег — 

на Сході — вправний, досвічений. 

Руф — чол. ім’я, ст. сл. Руфт з лат. те саме, що Руфин. 

Лекс. 1627.449: Руф — лисоватий, жолтавьій. 

Руфин — чол. ім’я, ст. сл. Руфинь, давньоукр. Руфіян. 

Лекс. 1627.449: Руфіан — рудавий. 

Римлянин Руфин — гол. чол. персонаж драми Лесі Українки 
„Руфин і Присцілла”. Лат. гиїиІи$ — рудуватий. 

Руфина — жін. ім’я, ст. сл. Руфина; лат. руда. 

Рух, руху — 1. зміна положення чого або кого-небудь. 2. 

розвиток в природі, розвиток духа. Рух — це скорочена назва 
Народного Руху України за перебудову, заснованого у 1989 р., який 
відіграв велику роль у зрушеннях останніх років. Пракорінь *ги — 

спорідн. з рвати, див. рвати; лит. гаи$П — рити, гизеїі — звиватись; 

сер. верх. нім. гизсЬ — напад; нім. РаивсЬ — гамір. 

Рухля — народна вимова д. євр. Рахель, див. Рахель. 

Рухомий — 1. який перебуває в русі. 2. який переміщається з 

місця на місце. Українська мова має рухомий, динамічний наголос. 

Юридичний термін — рухоме майно — це те майно, яке не 

прикріплене до грунту як маєток, ліси, будівлі, які становлять 

нерухоме майно. 

У давній українській мові ця термінологія частково збігалась з 

сучасною: Добра лежачіє любо рухомьіє. Катих. 1645 р. 43. 

Руця — рука в дитячій мові. 

Ручай, ручаю — чол. р. з давн. ручай, часте в Зах. Україні, де 
підтримується і п. гисг^ на Сході частіше — струмок. 

Ручатися — давати свою руку на підпертя справи чи людини. 

Ручий — спритний, вправний, що має меткі руки. Сам був 
хлопець ручнй. Свидн. Любор. 136. 

Рушник, -ка — довгий шматок тканини для витирання рук, 

обличчя. Частково синонім до слова простирало. Від слова рука. 
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Лекс. 1596.26: Рукомьік — ручнйк. 

Лекс. 1627.167: Понявиця — ручник. 

Рушниця — з давн. рончьниця (з носовим у), в Г. гвер або 

кріс. Руш-ниця, руш — руч, бо при стрілянні тримається в руках, 

ручна зброя. Акт 1579: Учили стрелять луковь и рушниць (Мат. 

Срезн. 111,200). 

Рюкзйк — заплічний мішок дла речей. Нім. Киск8аск, від 

Кііскеп — спина, і Заск — мішок. 

Рюма — плакса; рюмити — плакати, хникати; рюмса — 

плакса, так і рос. а білоруське рюмзаць. Звуконаслід. пов’язано з 
ревти. 

Рюрик — ст. сл. Рюрикь — ім’я першого легендарного князя 
Київської Русі, давньосканд. Нгогекг — від сканд. Ьгобг — слава і 
гікг — король; нововерхньонім. КосіегісЬ. Рюрик. як і його брати 
Сінеус і Трувор були варягами, тобто належали до того народу 
веслярів, воїнів і торговців, які проклали торгові шляхи до столиці 
хозарів на Волзі, Ітіль, сучасний Астрахань, а пізніше з півночі до 
Константинополя — в варяг до греків. Цей народ назвивав себе 
веслярами — госіяшепп, а західні фінни називали їх гиоізі. На думку 
деяких мовознавців, звідти походить назва Русь. Араби називали у 
ЇХ ст. Риз норманів, тобто варягів з Іспанії і Франції, а візантійський 

імператор Костянтин Багрянородний у своїй праці Ие ас1тіпі$ігапсіо 
ітрегіо (Про управління імперії) характеризує як гохізіі варязькі 

назви порогів Дніпра. Рюрик перебрався з півночі до Києва з 

огляду на велике значення, яке набрав цей торговий шлях. 

Завоювавши Київ і заснувавши тут князівство, каганат, нащадки 

Рюрика на цьому престолі, які називали себе Рюриковичі, хоч 

мабуть це династія не була безперервною (див. статтю Святослава 

Угер Лачини), мали при собі дружину, яка складалася головним 

чином з варягів, з якою ходили з походами на Візантію — 

більшість імен, названих у договорі Олега з Візантією (див. Руський 

літопис під р. 912) є скандинавськими. Київські князі ходили 

збирати данину з місцевого населення з дружиною з усією Руссю. 

Це був клас привілейований, з якого пізніше виник клас боярів, 

великих землевласників, яким юридична пам’ятка Руська Правда 

надає значні переваги перед селянами — смердами. Нащадки цих 
завойовників, які панували у різних князівствах і вели між собою 
безперервні міжусобні війни за право володіти над вотчиною — 
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спадком по отцю — поступово слов'янізувались, що видно по зміні 
їхніх імен, Рюрики і Олеги з скандинавського Неі^і змінились 
Володарі, Володимири (варязьке ім’я Владимира було Вальдемар, 

а його християнське ім’я по хрещенню Василь) на Святослави, 

Всеволоди і Мстислави, тримались довго аж до падіння Галицько- 

Волинського князівства року 1340. М.Л.К. 

Рябий — строкатий, рос. рябой; п. гаЬу, болг. рябьі, рябец — 

вид форелі, походить від праслов. геЬь, ц. сл. єрлбь, лит. гаїЬаз— 

строкатий; латв. гаіЬз — теж саме, лит. гаіЬіі — рябить в очах; ірл. 

гіаЬасЬ — п’ятнистий. 

Отписую пану Гвоздю кожух куньїй, рябою камькою волочен 

(XI ст. Арх. ЮЗР 8 IV 29). 

Ряд — 1. сукупність однорідних предметів розташованих одне 

за одним. 2. стрій, шеренга. 3. місця для сидіння розташовані в 
одну лінію. 4. сукупність подій послідовних в часі. 5. те саме, що 
рядок. Давнє значення окрім 1, 2 також стан, суспільна група. 

Болг. ред, чс. гасі — порядок; р. ггаф ст. сл. рдд — порядок, 

споріднене з лит. гіпсіа — ряд, стрій; ірл. гапп — частина, рядок. 

При в^різ нашои подоугь рдду и столцов наших (Ланчиця 1433 

Р 122). 

Каждого стадла а любо р-Вдоу намь подданьїми людми голдь 
оучинили єсми (Львів 1436 Созі. II 697-698). 

Рядити — причепурювати, давнє значення управляти, розпо¬ 

ряджатися чимось від слова ряд, пор. п. ггесііс, ггцсііс. 

Слово о п. І. 1187р.: Судьі рядя до Дуная. ЗО. 

Т. т.: Князь градьі рядяше. 

Маєть владьїка Луцкий всими церквями и ихь свесченьншни- 

ками рядити (Луцьк, 1322 Арх ЮЗР І IV, 3). 

И сам бьі єси в мьіто нашом в промьіту и вагу не вступалсд и 

ни судил его ни рддил (Вільна, 1498 АЛРГ 82). 

Рядно — вид покривала з ряднини — цупкого домотканого 

полотна з конопляної або лляної пряжі з слова ряд, бо полотно 

ткане рядами. 

Лекс. 1627.313: Ярйга — рядно грубоє, мТ>х, слак угорски. 

Рядок — лінія, в якомусь тексті, віршовий рядок — ряд у 

вірші з ст. сл. радь + суфікс -ок; чс. гасіек. 

Ряса — верхня довга одіж православного духовенства, до 
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XVII в. рясу носило тілько чернецтво, а з к. XVII в. ЇЇ носить усе 

духовенство. Слово походить від гр. газоп, давнє га$а — стара 
пірвана одежа. ГІор. у Т. Шевченка: В довгій рясі по келії чернець 
ходить. 333. Звичайно, ряса теперішнього духовенства не має 
нічого спільного з колишньою „старою, пірваною одежею”. 

Ряснйй — густий від слова ряса — шнур, бахрома, тасьма, 

болг. реса — пучок волосся, бахрома; чс. газа — вії, водоросль 
вірогідно з праслов. *гесІ5а, пов’язано з словами ряд, рядити. 

Рясофорний — рел., який має право носити чернечу рясу з 

клобуком без постригу, гр. газоп і їогоз — носій. 

Рятувати — відвертати від нещастя, смерті і т.д. з нім. геПеп 

— спасти через п. гаїошас. 

Лекс. 1627.214: Свобождаю, ратую, вьібавляю. 

Т. т. 231: Вспомагаю, ратую. 

Т. т. 265: Помагаю: ратую. — , 

Рятунок — ім. від рятувати. Ці слова прийшли в українську 

мову з польської і на Волині і дотепер їх так вимовляють через а 

замість я. 

Лекс. 1627.164: Помоч, ратунок. 

МТютца такіє дозирати которьіе ратунку потребують. Катих. 

1645 р. 43. 

С — двадцять перша буква української азбуки, в ц. сл. зветься 
„слово”. Цифрове значення 200. 

Сабеї — перські вогнепоклонники і обожнювачі зірок. 

Сабля — див. шабля. 

Саботаж — про саботаж чуємо багато від часу Першої 

Світової війни не лише під час війни, але під час миру. В останніх 

часах преса пише багато ревеляцій про плани комуністів щодо 

саботажу американської промисловості (це писано в 30-х рр. 

М.Л.К.). Звідкіль походить це слово і що воно значило колись, а 

що означає нині? 

До європейських мов, в тому числі і до англійської мови, 

перейшло слово „саботаж” з французької мови. По-французьки 
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„сабот” — це дерев’яний черевик у виду патинка чи пак сандала. В 
тих дерев’яних черевиках у Франції ходили найбідніші селяни. 

Роблено їх дуже грубо. Через те всяку грубу, нездалу роботу 
назвали французи „саботаж”. Потім слово „саботаж” набрало 
значення у тім змісті, що це навмисне нездала робота, щоб 
пошкодити підприємця. Це слово набрало широкого розголосу під 
час Першої Світової війни, коли агенти воюючих держав старалися 

через своїх менших агентів робити нездалу роботу у воєнній 

продукції ворога, наприклад зробити якусь складову частину літака 

чи підводної лодки так зле, щоб літак чи підводна лодка зараз по 

ужитті знищилась і т. п. 

Сабурова дача — давніша назва Харківської психіатричної 

лікарні. 

Сава, -ви — нар. Савка, ст. сл. Савва, д. євр. зау, арам, зауа 

— дід, старець, вчений. 

Лекс. 1627.450: Сава чрез шин — наверненьє; неволя або 

сивизна або змордованьє син Регманов Бьіт. 10.7. От того место 

кролевскоє Ефіопіи имя взяло Савва. Сава чрез самех — окруже- 

ньє або пьяньїй. З сир. старец, старьій. 

Шин і самех назва двох літер єврейського алфавіту, які 
позначають літеру С. 

Посилання на ім’я Сава зустрічається часто у Григорія Савича 
Сковороди, який намагався дати етимологію імені свого батька. 

С^ван, -а — поховальне убрання з білої тканини, що має 
вигляд мішка чи довгої тканини. Болг. саван, рос. саван, це слово 
арабське, йдеться про місто Сабан під Багдадом, де виробляють 

тканини. 

Саваот — від греків взяли ми їхню православну віру, але не 
взяли їхніх назов Бога, ані Теос, ані Кіріос, бо в нас уже до того 

були свої Бог і Господь. Зате з грецького взяли ми слово Саваот 

(БаЬаоїЬ), ст. сл. Саваофь. 

Слово це перейшло довгу історію свого розвитку. Повстало 

воно в мові старогебрейській, як сеуа — військо, військовий відділ. 

Множина від нього сеуаоі — війська, військові відділи, пор. І Сат. 

12:9, 4 М. 10:19 і ін. В Книзі Виходу 7:4 читаємо „Випроваджу 

військо свої (сІу’оіаЦ, народ Мій, синів Ізраїля. У Біблії частий 

вираз „Військо Небесне” (сеуа Ьаззатаііт), напр. І. Цар. 22:19: 

„Бачив я Господа, а все Небесне військо стояло при ньому”. Крім 
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цього небесне військо стало визначати небесні світила, зорі, напр. 

Буття 2:1: „І були скінчені небо й земля й усі їхні світила (сеуаат, 

їхні сили)” 5 М 4:19 „Сонце, місяць і зорі, — все військо небесне”. 

Пор. 2 Цар. 21:3. 

Часто гебрейське сеуа чи сеуаоі уживається в сполученні з 
.ГеЬоуаЬ, Асіопаф ПІоНіт. Напр. 2 Сам. 7:8 — .ІеІюуаЬ Сеуаоі — 

Господь Саваот, цебто Господь Сил чи Воїнств Небесних, як це 
бачив пророк Ісая. Пор. Ісая 13:14: Чути гамір у горах, як народу 
численного, чути гомін згромаджених царств народів: Це перегля¬ 

дає Господь Саваот бойове Своє військо! Пор. ще Іс. Нав. 5:14: 

Військо Господнє 2 М. 12:41: Усі війська Господні. 
Пізніше в гебрейській мові слово Сеуаоі, наше Саваот, стало 

іменем Бога. З гебрейської мови це слово рано зайшло до мови 

грецької, як 8аЬаоіЬ; цікаво, що в грецьких папірусах І віку до Христа 

цього слова вживається як магічної назви серед імен різних богів. 

Лекс. 1627.450: Саваот — войска, велик, лич(ба) або жол- 

Н'Ьрства, або моци, моцности. 

Саватій, -тія — ст. сл. Саватій, чол. ім’я; д. євр. 8аЬіаі, Це 

ім'я повстало вже у вавилонському полоні, що цілком природне, бо 

ж і слово шабат — субота є етимологічно пов’язане з вавилонським 

святом місяця шабату. Ім’я зустрічається і в середньовічних 

єврейських документах, що походять з Каїрської генізи — складу 
церковних книг, знайденого в давній каїрській синагозі. Італ. 

форма цього імені: ЗаЬабпо. 

Савел, -вла і Савелій — ц. сл. Савл'ь, чол. ім’я. Соляр. II, 

394 подає значення євр. слова Савл: проханий, вимаганий, 

бажаний. Див. Саул. 

Лекс. 1627.450: Савл, Савел — возваньїй, або удатньїй, або 

погребеньїй. 

Савйн — чол. ім’я; лат. заЬіпиз — належний до сабінів, 

племені завойованого римлянами року 290 до н. ери. 

Лекс. 1627.450: Савін — крупкій. 

Сага — жанр скандинавського і ісландського прозаїчного 

оповідання. Збереглось близько 40 ісландських саг, які основують¬ 

ся на спогадах перших поселенців Ісландії, в них розповідається про 

морські подорожі вікінгів (варягів). Слово сага споріднено з нім. 

8а£е — переказ і походить від дієслова із значенням сказати; нім. 

$а§еп, англ. зау. 
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Сагайдак — з тюрськ. саадак — шкіряна сумка або дерев'я¬ 

ний футляр для стріл. 

Лекс. 1596.30 б: Тул — сагайдак. 

Лекс. 1627.260: Тул — сагайдак, ковчан для стр-Ьл. 

Сагиб — назва, яку дають в Індії європейцям, означає — 

знатна особа. Це почесний титул. Походить з арабського слова з 
значення друг. 

Сад, саду, в саду, частіше садок, садка — пор. річка, книжка. 

В Галичині зам. сад часто кажуть город, це з п. о£го<1 Опівночі 
айстри в саду розцвіли. Олесь. Пішла в садок виплакати своє горе. 

Кул. 181. 

Сад в давнину визначало взагалі рослину, дерево. Напр.: Рци 

под кьіим садом видЬл я єси, сь же рете: под тргньм (скажи під 

яким деревом бачив їх, той відповідає: під терном) Пророки Упиря 

Лихого 1047 р. в відпису XV в. Але в давнину „сад” мало й наше 

значення — багато дерев. Треба тільки сказати, що „сад”, як і 

тепер в Галичині, не було дуже поширеним словом. Див. садити. 

Садити, саджу, садиш — 1. закопувати в землю коріння 

саджанців — дерев, кущів, або бульби від картофлі. 2. саджати, 

примістити когось на сидінні — садити на престол, садити в тюрму. 

Слово споріднене з сидіти, спільнослов’янське і індоєвр., ст. 

сл. сиджа, рос. сажать, чс. $ахе — саджає; лит. зиосігіаі — садити; 

інд. 5асіа]аїі, гот. 5арап, нім. $е*геп— посадити, $їїгеп — сидіти. 

Садукеї або саддукеї — релігійно-політична єврейська партія 
десь 150 р. до Хр. — 70 р. по Хр. Назва партії — сесіокі, походить 
від архієрея Седок (див. І Цар. 1-2) д. є. себек — справедливий. 

Садукеї вважали, що треба триматись тільки писаного закону, 

Тори, тобто П’ятикнижжя Мойсея, не зважаючи на усну традицію її 
інтерпретації. 

Лекс. 1627.450: Садцукей — справедливий, або усправедли- 

веньїй, сир. перетятьій або отщепенец. 

Сажа, сажі — в Галичині саджа. Вже в давнину були ці дві 

форми, сажа і саджа. А я свої брови в сажу вмажу, поповича 

переважу. Пісня. Сажа — чорна порохова маса, що утворюється 

внаслідок неповного згоряння топлива і осідає на різні предмети, 

кіптява. Слово походить від садити, бо сажа — осідає. 

Сажавка або сажалка — невелике штучне водоймище, в 
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якому розводять рибу — від садити. Давніше значення було 
ширше: 

Леке. 1627.426: Купель — купЬль, сажавка. 

Сйжснь, сажня — в Галичині сяжснь. Ці дві форми були вже 
в давнину. Сажень десять. Свидн. 22. На Тмутороканському 
камені 1068 р. написано: сяжє(нь). Сажень — давня східно¬ 

слов’янська міра довжини у XVIII ст. дорівнювала 2,134 м., втричі 

більша від аршина. 

Сажотрус — від слів сажа і трусити — ремісник, що очищає 

від сажі димарі, димоходи. „Сажотрус за всіх найбрудніший, 

недарма ж він слуга чистоти” М. Рильський „Адоніс і Афродіта”. 

Сак, саква, підсака — в укр. з гр. заккоз, закоз, а це з д. є. зак 

— груба матерія, мішок. Пор. І М. 37:34, 42:25. Давнє значення: 

сумка, торба з цупкої тканини для зберігання і перевезення речей. 

Сучасне значення: риболовна снасть із сітки. У множині саквй — 

дві з’єднані одним полотнищем торби „Бо по дорозі з білими 

саквами, там з міццю думки, волі і руки, Несхибно, непереможно, 

прямо, У дальню даль проступають юнаки” М. Рильський: Лягла 
зима. 

Саквояж — дорожня сумка з цупкої тканини або шкіри з 
замком; гр. закоз + фр. Уоуа§е — подорож. 

Сакос — верхня єпископська риза з гр. заккоз — мішок. 

Лекс. 1627.450: Сакк — мізх или риза архієр(ейскія). 

Сакральне — з лат. засгит — святий; все, що пов’язане з 
святістю або обрядністю. Рум. історик релігій Мірча Нліаде 
вважає усвідомлення сакрального одною з основних прикмет 

людської природи, на якій основуються всі вірування і релігії. 

Сакрамент — 1. церковне таїнство. 2. причастя. Православна 

Церква знає 7 таїнств: хрестини, миропомазання, каяття, причастя 

(еухаристія), священство, вінчання, масловання або маслосвяття. 

Лекс. 1627.213: Сакрамент — Святоети. 

Т. т. 254: Тайна — таємниця, сакрамент. 

Сакрамент албо Тайна Панская. Катих. 1645 р. 44. 

Сакраментальний — прикм. від сакрамент. Сакраментальна 

фраза це вираз часто побожно повторюваний. 

Саламандра — слово відоме у гр. і лат. мовах. Це назва 
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земноводної ящірки. В давнину вірили, що вона проходить 
непошкоджена через полум'я, тому в різних міфологіях стала 
духом вогню. 

Лекс. 1627.450: Саламандра — бестійка вел(ика) як ящорка, 

так зимна же огнем жієт и племен гасит. 

Саламйха — рідка страва приготовлена з звареного на воді 

борошна зокрема гречаного. Саламаху часто споживали запорозькі 
козаки і її згадує Котляревський в „Енеїді”. Саламаха або 

саломаха поширена в сх. сл. говорах і то здавна. Г. Ільїнський в Р. 

М. 1934 р. ч. З виводить соламаху з індоєвр. кореня кої — з його 

дієприкметн. форми *50Іот — варений, суфікс -аха (для рос. -ата). 

Основне значення соломахи — варенуха. Насправді це слово 

татарське. 

Салат, салату — ч. р. з нім. сіег 5а1а(, частіше салата, ж. р. п. 

заіаїа з італ. іпзаіаїа — салат, заіаіо — по-італ. солоне, посолене. 

Салат або салата — це городина, яку споживають як додаток до 

страв, додаючи до неї сіль, оцет, олію. 

Лекс. 1627.64: Желтяница — салата лісная. 

Т. т. 411: Фридакс — салата. 

Саливбн — чол. ім’я, див. Силван, Силуан. 

Салйм — євр. хаіот — повний, цілий, здоровий (про людину), 

другісне значення — мир. Арабські форми: Салам, Салем, Селам. 

Лекс. 1627.450: Салим — доконаная, вьгплненая, досконалая. 

По 70 толк, по кой. 

Ьерішда має вірогідно на увазі сенс слова в перекладі на 
грецьку мову Старого Завіту — Септуагінти (сімдесят). 

Салітра — з п. заіеіга або заіпіеіга, заіреіга з нім. Заіреіег, яке 
походить з іспан., точніше з чілійського салпетра, бо в нім є великі 

залежі солей натрію, нітратів. Див. селітра. 

Лекс. 1627.439: Нітр — салітра. 

Саломея — ім’я, яке часто зустрічається в літературі. Див. 

сонет М. Зерова „Саломея". Підказане персонажем з Євангелій 

Мт. гл. 14, Марко гл. 6. Це донька Ірідіади, жінки царя Ірода. Від 

Йосефуса Флавіуса знаємо, що вона прозивалась Саломея. 

Саломея — це грецька форма євр. імені Шломціон — благо Сіона. 

Це ім’я відоме з єгипетських документів і надгробних написів. 

Салон — італ. заіопе, фр. заіоп з $а!1е, див. саля. Це парадний 
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зал для приймання гостей, приміщення для виставок, внутрішня 
частина автобуса, тролейбуса, літака, де сидять пасажири. 

8аІІо тогіаіе — італ. смертельний скік чи стрибок; засміли- 

вий стрибок акробата. Переносно — одчайдушний крок, ризико¬ 
ваний крок. 

Салфетка — з італ. заіуіеїїа, д. нім. заіуеїе, срб. салвета. 
Невеликий квадратовий шматок тканини або паперу, яким витира¬ 
ють губи під час їжі. її неодмінно кладуть на стіл під час урочистих 
прийомів. Вживають і форму серветка з п. зепуеїка (фр. зегуіеїїе). 

Саля — найбільша кімната в помешканні з нім. Зааі, яке 
спочатку означало помешкання, будинок, палац (терем) великого 
князя. Пізніше просто велика кімната; з цим значенням перейшло 
до романських мов, італ. заіа, фр. заііе, рум. заіа, відки і зах. укр. 
саля. 

Лекс. 1627.317: Двор, сЬнь — сЕни, саля. 

Сам — означ, займ. вказує на особу чи предмет, який є безпо¬ 

середнім об’єктом дії і має обмежувальне значення. Праслово 
всеслов. і індоєвр., гр. Ьогпоз — рівний, інд. зат — той самий, гот. 

хата — той самий, нім. запитії — разом із. 

У давньоукр. мові вказує на особу, яка з власної волі виконує 
якусь дію: 

Я Любарть Кгедоминовичь изгадаль єсми самь о своєї души 
(Луцьк, 1322 Арх ЮЗР І IV 11). 

А коли бьіхом'ь хотіли... сами взати з нєго то селище (Острог 
1427 Р 109). 

Виділяє особу, яка протиставляється іншій. 
Лекс. 1627.61: Едии — сам. 

Самарія — д. є. Зотегоп — вартове місце чи вартова башта, 
иартова гора; пор. 2 Цар. 10:12: Столиця царства Ізраїль одного з 
двох царств, на яких розпалась держава Соломона по його смерті. 
Ірод Великий, який перебудував це місто назвав його ЗеЬазїе. 

Самарянин — коли Салманазар, цар Ассірії завоював 
Самарію і забрав у полон десять ізраїльських племен, він привіз у 
покинутий край людей з Вавілону. Ці люди оселились в Самарії і 
інших містах Ізраїля. Ізраїльський священник, посланий до них 
царем, учив їх іудейської віри і вони почали служити як Ізраїль¬ 

ському Богові, так і попереднім своїм божествам. Вони собі 
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поставили вівтар на горі Гарізім, бо євреї не дозволили їм брати 

участь у відбудові єрусалимського храму, за що вони потім чинили 

всякі перешкоди в цій роботі. В Євангеліях самаритяне зображені з 

великою симпатією як і всі інші упосліджені і ображені категорії 

населення. І сьогодні в державі Ізраїль живуть нащадки самаритян, 

їх відносно небагато і вони продовжують свої давні традиції. 

Лекс. 1627.451: Самарянин, самаряне — сторожове або 
діаментований або жерновьіи, або дрожче або дрожистьій. 

Беринда, як звичайно, дає спробу етимології слова, а не його 
історичне пояснення. М.Л.К. 

Самійло, -ла — чол. ім’я ст. сл. Самуилт, євр. ЗгтшеІ — 

почутий Богом. Лекс. 1627.451: Самуиль — положений от Бога 
або ім’я його от Бога. Пояснення у Беринди відходить від 
звичайного тлумачення цього імені, оскільки він його виводить від 

д. євр. дієслова сам — положити або від слова шемо — ім’я його (з 

іменника шем — ім’я). 

Див. Самуїл. 

Само — зложених слів на само в укр. і взагалі у слов’янських 

мовах дуже багато. Серед них є численні ще старослов’янські 

слова у своїй більшості це кальки (переклади) з таких же грецьких 

слів. Грецька мова славиться своїми зложеннями на аиїо (з аиїо$), а 

за нею й ст. сл. на само — Матеріали Ср. III 245-254 подають їх 

багато. 

Самовар — прилад для виготовлення чаю. Назву можна 
інтерпретувати як народна назва — само варить. Пор. самоход, 

самосуд, саможатка і багато інш. Дехто з мовознавців виводить 
його з татарського слона ЗапаЬаг, але скорше має рацію А. 

Брюкнер, який вважає татарське слово запозиченням з східно¬ 

слов’янських мов, бо ж винахідка є слов’янською. 

Самовйдець — сам-о-видець; свідок, той хто бачив сам, на 
свої очі; арх. очевидець, ст. сл. самовидьць. Цей псевдонім вибрав 
собі автор одного з найбільш відомих козацьких літописів XVIII ст. 

Самовйзначення нації — волевиявлення народу щодо свого 
національного і державного устрою, калька з німецького 5е1Ь$ї- 

Ье$гіттип£; рос. самоопределение. Політична основа цього акту є 

право нації на самостійність. 

Самоєди — назва найбільш північної фіннської народності, 
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калька з грецького апсігоГа^оі — людоїди, назви, яку греки 

відносили до мордовців, вважаючи їх варварами. 

Самоіронія —іронічне ставлення до себе самого — одна з 

прикмет романтичного стилю. Це доказ духовної розкованності. Її 

не можуть мати луди з комплексом неповноцінності, для яких, 

навпаки, характерна показова гордість, навіть зухвальство. 

Самокатування або самобичування — автофлагелація — вид 
мордування власного тіла як доказ його зневажання на проти духу. 

Це практика характерна для середньовічних монахів, аскетів. Існує 

і психічний вид самокатування, коли людина залюбки картає себе 
за свої гріхи або недоліки, відчуваючи у цьому свого роду 
насолоду. В сексуальному плані існує патологічна форма цього 
почуття, коли людина відчуває хворобливу насолоду внаслідок 
катування, мордування збоку сильнішого партнера. Відомий 
австрійський психопатолог Краффт-Ебінг називає цю психічну 
хворобу мазохізмом по імені австрійського письменника Леопольда 
Захера-Мазоха, який між іншим писав і твори на українську 

тематику і який описував подібні явища у своїх новелах. Проти¬ 

лежне явище, приємність, яку певні особи відчувають, коли 

мордують інших, називається садизмом по імені французького 

письменника маркіза де Сада (1470-1814), автора жорстоких і як на 

смаки тієї епохи порнографічних романів. М. Л.К. 

Самолївка чи самоілка, єрусалимка — ународжені рештки від 

партесного співу ХУІІ-ХУІІІ ст., тобто від багатоголосого хорового 

співу. Такі співи прийняті на Галичині. 

Лекс. 1627.276: Штука, самолбвка. 

Самопал, -ла — примітивна рушниця, що в ній порох запалю¬ 

вався гнотиком. 

Самбс — грецький острів в архіпелазі Спорадів, площа 70 

тисяч квадратних км. Тут, за легендою, народився Піфагор. 

Лекс. 1627.451: Самбс — пашистая, ел., вьіспа. 

Самсара — індійське слово позначає коловидний розвиток 
життя, який утворюється внаслідок переселення душ, метем¬ 

психозу. Злиття з богом вічності може осягнути лише та душа, яка 
перестала підлягати закону карми, тобто нагороди чи кари за свої 
вчинки у попередньому житті. Поки цього не стане, душа прире¬ 

чена на те, щоб набирати щораз нові форми життя. Навіть добрі 
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вчинки не можуть принести визволення від сили цього закону, тому 

що вони приносять щораз нови плоди. Тільки знання тайн життя і 

пасивне до нього ставлення визволяє від самсари і переносить душу 

до стану абсолютного покою — нірвани. „Самсара” (1903) — вірш 

українського поета Сильвестра Яричевського, який цікавився 

релігійними вченнями Індії. М.Л.К. 

Самсон — біблійне чоловіче ім’я, корінь його шемеш — сонце 

і як легенда про Самсона основується на спільному міфологічному 
арсеналі семітських народів. Ім’я Самсон — це пестила форма 

назви сонця, д. євр. 5іт$оп, ст. сл, Сампсомь. Флавій у своїх 
Древн. V 8, 4 виводить ім’я Самсон від спорідненого грецького 
І8сЬуго$ — кріпкий, відважний. 

Лекс. 1627.451: Сампсон — солнце єго, або имени повтореньє, 

малоє солнце, сир. послуга его. 

Самуїл — сл. сл. Самуилв, гр. Затоіі, д. євр. Зетиеі — 

жаданий від Бога (але ім’я скорочене ел — Бог). В кн. Самуїла І, 
20 читаємо „І кликнула Анна (Ханна) ім’я йому Самуїл (ЗетиеІ) бо 
від Господа жадала його ($єі14іу). З давнього ЗетиеІ повстало 

сучасне живе Шмуль. Див. Самійло. 

Мьі пань Янв д-Ьдичь Тарнувьскии... познавама то нашимь 

листомь... Игнаткови Чєрнєвит дали єсмьі отмГну за Пєкулич и єго 

брату Самоилови оу Тєшковичєхь (Перемишль, 1390 Р 175). 

Господи помсти Самоилови Кюзнецю (Краків, ХІУ-ХУ ст. 

ОБРН112). . 

Сан, -у — 1. високе становище людини. 2. ієрархічне стано¬ 

вище духовної особи. Староукр. сань, ст. сл. сань. Вірогідно 

запозичення з тюрського. Кипч. сан — велике число, важливий 

чин, слава. Північно-тюрське санамак — оцінити. 

Лекс. 1627.213: Сан — дігн'Ьтарство, достоинство. 

Сандйлії — шкіряні або дерев’яні підошви, прив’язані до 
ступні ремінцями з гр. запсіаііа, запбаїа (запіз — дошка). 

Лекс. 1596.27: Санньдалія — черевики. 

Лекс. 1627.156: Сандал, черевик, пантофла. 

Т. т. 214: Сандалія — черевики, пантофля. Сандалій — 

пантофель. 

Сановник, -ка — високий урядник. 

Алф. ХУІІІ в. 51: Коємуждо сановнику царському даяшеся в 

почесть нареченіє Августь. 
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Сапати, засапатися — тяжко дихати. Слов звуконаслід. 

Сапати — підпушувати грунт, виполювати бур’ян, користую¬ 

чись сапою. „Я все літо в радгоспі сапала”. Г. Гордасевич, „Пре¬ 

красні імена жіночі”, 40; лат. харра — сільськогосподарське 
знаряддя, рум. а $ара — сапати. 

8ареге аисіе — май відвагу бути мудрим, лат. Життєвий девіз 

засновника гомеопатії Самуїла Ганемана. Ідеться про відвагу іти 

всуперече узвичаєним принципам. 

8аріепІі $аІ — мудрому досить і стільки. Вислів з комедії 

Терентія. Мудрий з небагатьох слів збагне у чому справа. 

Сапфір — дорогоцінний камінь синього кольору з д. євр. 

$арріг неясної етимології, чи не з асирійського, а звідси гр. зарї'еігоз, 
лат. зарйігиз. Пор. 2 М. 24:10, 39:11, Плач Єремії4:7. 

Лекс. 1627.451: Сапфйра — повіьдаючая шкура з перс, 

сахтіян, звідки тюрк, форми: полов, сектиян і ін., угор. згаНуапЬбг. 

Дм. 562. 

В укр. сап’яновий, сап’янці, сап’янові черевики чи чобітки. 

Сара — Книга Буття 17:15 розповідає про зміну імені Сарай: І 
сказав Бог до Аврама: Сарай (8ану) жінка твоя нехай свого імені не 
кличе Сарай, бо ім’я їі Сара (Загай). Зміна неясна, бо неясне 

значення самого імені: воно чи не вавилонське. Було Зага), стало 

Загай — вельможна княжна. Щодо слова Сара, то в грецькім 

перекладі з ним трапилась дивна пригода. Справа в тому, що в д. 

євр. мові р ніколи не подвоюється, тим часом греки, за своєю 
звичкою це р подвоїли — Загга, а за греками невільниче пішов текст 

церковнослов'янський та російський: Сарра. Усі інші народи 

знають тільки Сара. 

Лекс. 1627.451: Сара пані моя або княгиня моя Сарра через 

гена концу пані або княгиня. Сарра через гет — пани важности. 

Сарай — м’ясо, гЬло, кревность. 

Ге і гет в латинській транскрипції — й і сй. 

Цікаво відмітити, що в українських говорах Мараморщини 

замість слова пані, панійка і дотепер залюбки вживають слово 

„княгиня”. 

Сарйй — господарське приміщення, клуня; слово тюрк.; 

татар. Перс, сарай — палац. 

224 



Саранча — подібна на коника комаха, яка перелітає величез¬ 

ними зграями знищуючи посіви і рослинність. Слово тюрськ. 

походження, тюрськ. вага — жовтий, блідий, в одному з тюрських 
говоріх саранча це сариманчіс. Правильна вимова „шаранта”, як в 
польській мові. 

Лекс. 1627.197: Прузи — конички, кобьілки, саранчя. 

Т. т. 334:* Саранча або коники. 

Сарацйни — гр. Загекепоі, лат. Загасепі — так християнські 

письменники звали арабів, а пізніш мусульман взагалі. Дехто 

виводить цю назву від імені Сара, але безпідставно. Арабське $гя — 

схід, а тому сарацин — це людина з сходу (Сирія та Палестина), а 

пізніше кожний араб. Виводять також з асир. заггаки — мешканець 

пустині. 

Лекс. 1627.232: Срацини — турци, скифи, татаре. 

Т. т. 451: Саракини — турци тож срацйни. 

Т. т. 214: Сарацини — турци. 

Сардій, сердолік — з гр. вагсіопіх — дорогоцінний камінь 
червоного кольору, різновид хальцедону, з д. євр. вегесі — червона 
фарба, червоність. 

Саркйзм — з гр. вагкавтов — дошкульна насмішка від гр. 

.чагк.ч — м’ясо, тіло та хагкасі/.о — розривати м’ясо, тіло. 

Саркастичний — глузливий, дошкульний, дослівно те що 

роздирає м’ясо. 

Саркома — м’ясна пухлина, рівновид рака. 

Саркофаг — з гр. вагков — м’ясо.і рЬа^ов — пожирач: 

кам’яна труна, зроблена з їдкого каменю, який розтворює відносно 

скоро труп, або пишна труна. 

Сармати — кочовий народ іранського походження, прийшов 

з-за Дону спочатку сусіди, потім переможці Скіфів, назва скоро¬ 

чена від саурматів. Сарматськими племенами були роксолани і 

яси. У XVI ст. поляки залюбки вважали себе нащадками сарматів. 

Легенда про сарматський родовід польської шляхти стала основою 

переконання про вищість шляхетського стану. Звідси виникла 

ідеалізація власного минулого, уявлення про особливу шляхетську 
демократію, приписування польської шляхти особливої історичної, 
свого роду мессіанської, ролі, небажання мати культурні контакти 
з іншими народами, побожний і церемоніальний католицизм, а 
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також традиціоналізм у всіх галузях життя. З цих елементів 
утворився т. зв. сарматизм, широко представлений у польській 
культурі XVII ст. Це ідеологічна основа барокко, який безперечно 
вплинув на зародження тяжко декоративного українського барокко 
XVII ст. і мав свої впливи і на румунську культуру тієї доби. 

м.л.к. 
Сармйтія — доісторичну назву нашого краю Сарматія в XVII 

ст. воскресили були турки, називаючи Юрія Хмельницького 
князем сарматським. В XVII ст. не рідка була і назва Роксоланія. 

Див. Роксолана. 

Сатанй — д. євр. заіап — перешкоджуючий, очерняючий, 

обвинувач. В д. євр. літературі на початку сатана не мав занадто 

злих якостей, і тільки пізніше він став уосібленням зла. В книзі 

Чисел 22:22, 22:32 Ангел Господній являється як сатан, як 

перешкідник на дорозі — заіап, отже тут заіап ще зовсім не має 

пізнішого значення. В 2 Сам 19:23 заіап — очерняющий, противник. 

Слово повстало давно ще десь з ХІІІ-ХІІ в до Христа, коли 

єгипетські фараони володіли Палестиною, то при фараонському 

домі була особлива висока посада донощика, вивідача про єврейські 

справи, ось цей урядник звався по-єврейському заіап і від цього 

власне і повстало пізніше значення слова „сатана”. Див. іще І Цар. 

5:18, 11:14, І Хр. 21:1, Йов. 1:6. Пор. Езд. 4:6 зііпаЬ— оскарження, 

жалоба. Зах. З, 1 заіап ІезіїпаЬ — сатана, щоб очорнювати. Часте в 
Новому Завіті. 

Останнім часом семітологи вважають, що слово сатанаице 
запозичення з ефіопського саетан — ворог. 

Сатанинський — гірикм. до слова сатана, напр. сатанинська 
влада. 

Сатанізм — літературний термін, який створив Р. Сосі в 
своєму нападі на Байрона, Кітса і Шеллі, обвинувачуючи керівних 

англійських романтиків у жорстокості, екзотизму і перверсії. Цей 

термін застосувався і до бунтівничого духа романтиків, які часто 

ідеалізувати повстання Сатани проти Бога. Прояви сатанізму 

можна відкрити і в польських, рідкіше в українських неороманти¬ 

ків, символістів, пор. М. Рильський „Музика”, „Біле і червоне”. 

М.Л.К. 

Сатин, сатину — ч. р. з фр. 1е заііп, на Галичині сатйна з п. 

заіупа, бавовняна або шовкова блискуча тканина. 
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Сатира — від лат. загіга чи заіига — таца (блюдо) з різними 
плодами, мішанина. Пізніше це літературний твір, який висміює 
гостро події чи життя. Сатирик — письменник, що пише сатири, 

сатиричний — глузливий, дошкульний. 

Сатисфакція — задоволення, лат. заІі.чГасііо — задоволення, 

оправдання, вибачення. За середніх віків так звалося „задоволен¬ 

ня”, яке давалося ображеному через дуель, поєдинок. 

Сатрап — д. євр. асЬаз1, з перського сЬазаігарауап — прави¬ 

тель, царський намісник через гр. засгарез було й кзаігарез. Див. 

Бздра 9:36. Перське визначає „сторож краю”, кзаіга — край, рауап 

— стережуючий. Сучасне значення — жорстокий правитель. 

Саул — д. євр. Заиі — жаданий, виблаганий, ст. сл. Сауль. 

Слово шаул означає, що він народився після багатьох прохань і 

обіцянок Богу з боку його матері. 

А пак Фєдка и сєстри єн Мьрина и Гинда и сєстричи єи Саоула 

и Ивань привиліє що имали они от нас жє на тоє село... дали оу 

роуки паноу Тоадероу Писарєви нашємоу (Ясси, 1495 ПГВСР). 

Лекс. 1627.452: Саул — потребованьш, жаданьїй, або до 

пожитку належачій, або дол, або гроб, або пекло, або подспод- 

ность. 

Беринда припускає як етимона цього імені між іншим і д. євр. 

шеол — пекло. 

Сахар, -ру — давнє сахарь з гр. зайаг, давнє закЬаг, але 
частіше цукор, цукру з нім. 2искег. Сахарний місц. сахарний. Це 
слодка страва отримана з цукрового білого бурака або з бамбукової 
тростини. 

Сахара — велика пустиня в північний Африці. Це арабська 
назва, яка стала відома європейцям лише в XIV ст. Систематично 

вивчатись почала лише з XIX ст. 

Свавільний — 1. який діє на власний розсуд, не рахуючись з 

волею інших. 2. несправедливий, незаконний. 3. стихійний. В 

давній мові мало ще й додаткове значення - розпусний. 

Лекс. 1627.204: Растл'Ьнньїй — свовольний. 

Скорочено від своє + вольний (з воля). Тому у Вишенського 

зустрічаємо його як свавольний. Пор. і п. з\уа\У0Іа, з\уа\уо1пу. 

Свавільник — свавільна людина. 
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Лекс. 1627.213: Самочинних — своєволник. 

Т. т. 215: Своєчинник — своєволник. 

Свавільність — свавільна дія. 

Лекс. 1627.175: Своволност. 

Сваволя, свавільний, своволити, свавілець — повстали 
свояволя, своєвільний, своєволити. В старих наших пам’ятках 
знаходимо тільки правильне сво-, ніколи не сва-. В Крехівськім 
Апостолі 1560-х рр. маємо: Свовольному собі? привлащают урад 
єго. 103. Київська Учительна Євангелія 1637 р.: Сваволне. 27. 

Перестанмо своволити. 84. В XVII в. форми „свояволя, своєволя, 

своєвольний” тасті. Полтавські судові акти 1665 р.: Наказалисмо 

декретом наши, аби своєволя повьщунула. 54. Кожен своєволець. 

116. своволие. 20. Словник П. Беринди 1653 р: своволнаа. 8, або 

роспуста — своволя. Цих старих форм: свояволя, своєвільний уже 

зовсім не знає наша мова, — скрізь запанували польські форми: 

сваволя, свавільний, сваволити, хоч у XVI в. і в морі польській 

панували форми х\Уо\Уо!а, $\У0\У0Іпу. Пор. у Рильського „Гомін” 

1929 р.: Грізний пан хотів скарать іще свавілця. 35; Тичина 

„Золотий гомін” 1922 р. З буйним вітром свавольним. 20. Пор. 

пас. 

Свада — стп. 5\уас1а, стч. зуасіа, рум. зґасіа, арх. 1. сварка. 2. 

судова справа, тяжба; див. вадити. Слово вадитися у розумінні 
сваритися і дотепер живе на Закарпатті і в Мараморщині. 

Кто боудєт равєнь оу свадє алюбо кромє свадьі (XV ст. ВС 6 

зв.). 

Сваритися — сперечатися. 

И шиби сіз єстє иє сварили за моєю имєнїю докоул мє имєтє 

ельїшати ажє єемь жив (Торговище, 1481 ВИ II 358). 

Лекс. 1627.18: Перемагалися, сварилися. 

Т. т. 203: Зваду, чиню, свару ся, бюся. 204: Ратую, сваруся. 

Ол. Брюкнер співвідносить корінь „свар” з назвою бога неба і 

космічної сили вогню Сварога і називає дві можливі ідноєвропей- 

ської паралелі — гот. $уєг$; нім. $сЬ\уєг — тяжкий; лат. $егто — 

мова — що є вирогіднішим. 

Сварка — суперечка за щось. Здрібніла форма, у давній мові 

сварь, синонім звада, свада. 

Мьі сказоємь єсли иж оу сварє ранилсл тогдьі яново свїдєчст- 

во имаєть б біти припоущено (XV ст. ВС 19 зв.). 
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Лекс. 1596.16: Котора — свар. 

Лекс. 1627.203: Распря — звада, свар. 

Т. т. 432: Мадіам — свар. 

Сварбг — д. інд. $уаг — сонце, світ, небо. У книзі митропо¬ 

лита Іларіона „Дохристиянські вірування українського народу’* 

читаємо: „Можливо що напочатку єдиним головним богом був у 
нас Сварог, бог неба, сам небо і світло. Сварог — батько сонця й 
вогню, і вже від нього пішли всі інші боги, як Сварожичі. 
Даждьбог, бог сонця, був його сином” (стор. 96). 

Сват — ст. сл. свагь, батько молодого чи молодої — слово 
всеслов’янське. Також: сваха — мати молодого чи молодої, ст. 

сл. сватия. Звідси: ст. сл. сватовство, укр. сватати, вйсватати і т. 

ін. Рос. свадьба — укр. весілля. „Сват” виводиться з *$и/о — свій, 

близька людина, родич (Трубачев, 142), бо шлях споріднює людей, 

робить їх своїми. В говорах „своя” виступає як синонім до слова 

„рідня”. 

Слово о п. І. 1187р.: Сватьі попоиша. 

Ино брать и тесть нашь а твой свагь, великий князь ИванГ 

Васильєвичь, о томь кь намь всказьіваль, абьіхмо бьіли сь тобою 

вь миру и вь єдинацвтвє (Троки, 1494 ВВ II 387). 

Свекор, свекруха — ст. сл. свекрь, свекри — назва батька і 

матері чоловіка для невістки — слова всеслов’янські і індоєвропей¬ 

ські, бо ж в арійській родині, заснованій на патріархаті невістка 
входить до родини чоловіка — інд. вавига, гр. Ьекигоз, лат. восег, 
нІм. 5сЬ\УІе§егуаіег, лит. зевигая. 

Свердел, свердла, свєрло, -ла — ріжучий інстумент, оберта¬ 

ючий, який робить отвори, заглиблиння в металі, дереві, грунті і 
т.д. давнє свердль, ст. сл. сврьдлв, рос. свердло. 

Свердлйти — робити свердлом дірку в чому. Переносно — 

думки свердлити голову. 

Сверщбк, сверщка — давнє сврьчькь, п. $\уіег$гсг, слово 

вживається на Галичині, тоді як на Сході тільки цвіркун. І цвіркун 

не цвірчить. Ном. №1381. 

Свиня, свині — ж. р. давнє свиния, свина; постійно вживане 

на Сході слово, на Галичині рідке, тут звичайно безрога або вепр. 

Свиня — праслово з прикм. свинь, який походить з імен, сва, лат. 

$из, д. нім. ви, суч. нім. Заи. Арабські подорожники характеризу- 
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ють східних слов'ян як вирощувачів свиней. 

Не розсипайте перед своїх перед свиньми — вираз євангель¬ 

ський, Матвія 7, 6 ц. сл. Не пометайте бисерь вашихь пред свиніями. 

Означає не давайте Святого недостойним, бо „Святеє Святим”. Як 

відомо у П'ятикнижжі Мойсея ця свійська тварина вважається 
нечистою. Пояснення тому те, що не рекомендується вирощувати 
свині у субтропічному кліматі Палестини, бо свині не пітніють і 

дуже тяжко переносять спеку. Друге пояснення, яке дав вже 
середньовічний єврейський лікар і богослов Маймонід в певній мірі 
також служене. свиняче м'ясо тяжче перетравлюється як волове. 

Підкласти свиню — з рос. подложить свинью: зробити кому 
велику неприємність. 

Свис! — звуконаслідування свисту. Звідси свйснути, свистати, 

свист, свйсту. 

Свист, свйсту — утворений людиною, птахом чи твариною 
високий різкий звук. Звуконаслід. праслово. 

Слово о п. І. 1187р.: Свист звірин втюта. 

Свистілка — арх. розм. пристрій для свисту. 

Лекс. 1627.216: Свіьрйль — св-ЬстЬлка пастьірская. 

Свисток, свистка — 1. пристрій для свисту. 2. свист утворе¬ 

ний таким пристроєм. На Галичині — свиставка. 

Свиток — шматок паперу звернутий трубою. Слово вжива¬ 

ється тепер тільки в російській мові — від слова свивать; укр. літ. 

форма — сувій, діал. збиток від звивати. 

Лекс. 1596.48 б: Свисток — цидула. 

Свйтязь або Свитяж — озеро в укр. Поліссі на південному 

заході Волинської області, назва литов. означає „рано”. Озеро 
відвідували і відвідують пранці жителі навколишніх сіл. „Сиитявь" 

також назва балади Міцевича. 

Свідйтель — арх., свідок, рос. свидетель. 

Лекс. 1627.215: свєдитель 
Лекс. 1627.434: Св-Ьдителствован. 435: Мартирій — св'Ьди- 

телственник. 

Це слово мало релігійне значення, будути калькою з грець¬ 

кого слова із значенням свідок для Христа, яке слов’янською мо¬ 

вою передається іншим поняттям — той який був замучений для 

Христа. мученик — грецьке тагіуг. 
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Свідок, -дка — хто знає в якій справі. Від від-ати — знати, 

рос. свидетель — хто видить, бачить. П. з\уіас1ек, чс. зуіесіек, ст. сл. 

послухь, кого вислуховують в справі від по-слух, слухати. Старе 

українське свідитель від свідчити. 

Лекс. 1627.169: послух — свідок. 

Т. т. 215: Свідитель, свідок. 

Свідбмий — первісне значення від діесл. відати — знати; 

знаючий, умілий; п. зууіаботу, чс. зуіесіот, новіше значення 
розвинулося під впливом західноєвропейських і рос. мов — 

сознательний. фр. сопзсіепі, нім. Ье\уи$зІ і означає: має свідомість. 

Слово о п. І. 1187р.: А мои ти куряни св'Ьдоми кьмети. Пути 
им В'ЬДОМИ. 

Свідомий чого: свідомий своїх прав „Діло” №26 за 1922 р. 

Свідомий заподіяної кривди. Св^дом добре тоєй справи. Полт. 

акти 1667 р. ст. III в Галичині: свідомий. Свідомі одної мети. Фр. 

З верш. 53. Див. несвідомий. 

Свідомість — розуміння навколишньої дійсності, давня 

калька з лат. і гр. сопзсіепііа. У давній мові означало і знання, 

уміння/ 

Лекс. 1596.5 б: ВГденіє, св'Ьдомость. 

Т. т. 14 б: Искусство — ум'кєтность, свЬдомость. 15: Искус- 

ньій — учений свідомий. 

Свідомо — сучасне значення: тверезо, з ясним розумінням 

справи. Давнє значення: відомо. Свідомо чинити — доводити до 

відома: 

И мьі опитали шєвцовь, кому бьі то бьіло звєдомо, што 
міицаномь... нє волно бьіло передь тьімт> тТ>хь мальїхь кожь 
купити (Луцьк, 1495 АЛМ 88). 

Мьі великім кїїзь Швїтрпкгал свідомо чинимь вслкому... ижє 
дали єсмо п запїсали лєнькови зарубичю тал села в луцкої земли 
(Житомир, 1433 Р 126). 

Свідоцтво — (стч. зуєсієсіуі, стп. вчуіасіесНУО) 1. підтвер¬ 

дження, свідоцтво: 

А на то свідоцтво завіси лт> свою пєчать и пант» Михайло свою 
пєчать (Львів, 1386 Р 31). 

2. показання, свідчення. 

И мьї подлугь тьіх свєтковь свєдоцтва богдана сопєгу — в том 

отправили (Берестя, 1496 ВМКФС). 
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Лекс. 1596.28: Свіщителество — свідоцтво. Св^дителствую 

— свідчу. Св'Ьдитель — свідок. Взьіваю на свідоцтво, посв'Ьд- 

чаю. 

Лекс. 1627.215; В'Вдомость, свідоцтво. Св'Ьдительство — 

свідоцтво. 

Свідчення — підтвердження якогось факту чи обставини 

головно перед судом. 

Свідчити — давати свідчення гол. перед судом. Див. 

світчити. 

Лекс. 1627.216: Св-Вдителствую — свідчу. 

Писмо св'Ьдчит. Катих. 1645 р. 8. 

От, о ми Ь свідчити будсть. Т. т. З І б. 

Свій, своя» своє - присм. заим.; щось, яке стосується всіх 
трьох осіб в однині і множині, ст. сл. свои — слово всеслов’янське. 

Інд. євр. корінь *.чис — свій, сане, чуая — власний, д. прусс. $\уаі$, 

лат. яішя, гот. я\уєя — власний. 

Я Любарть Кгедеминовичь... записаль єсми и далв село своє 
Рожьісче святому Ионанну Богослову на веки вечьньїе соборной 
церкви у Луцку (Луцьк, 1322 Арх. ЮЗР І/УІ І). 

Свість, -сті — жінчина сестра або братова, слово маловжи¬ 

ване, зм. форма свістонька, свещенька. Напр. Я ж тобі, зятеньку, 

родная свість. Словник Б. Гр. IV 108. Давнє значення „приналеж- 

ниіГ (Турбачев, 140). 

Світ, -ту — ст. сл. св^ть спочатку означало тільки світло 

(лат. Іих), пізніше охопило обидва значення світло і мир, вся земля, 

цілий космос (лат. типсіия). Рос. і срб. свет зберегло обидва 

значення, тоді як в українців, чехів і поляків ці два значенчя 

відокремились — укр. СВІТ, СВІТЛО, ЧС. 8УЄІ, 5УЄЇІО; П. 5\УІаІ, 5\УІаІІО. 

Подібні паралелізм» помічаються і в двох неслов’янських мовах, 

які зазнали сильний слов’янський вплив, рум. мова унаслідувала 
лат. корінь Іитеп, з якого сформувалось слово з значенням світ — 

Іите і слово із значенням світло, Іитіпа, угорська мова має з того 
ж кореня два слова УІ1а§ — світ і УІ]а£ояяа§ — світло але в деяких 
випадках перше слово виступає із значенням світло — світло очей а 
я/ете уііа^а. Світ — праслово інд. яуеіа — ясний білий, авест. 

ярае£а— білий, гот. Ьусіїя, мім. \уєіяя — білий. М.Л.К. 

Слово о п. І. 1187р.: Один св'Ьт свіьтльїй тьі, Игорю. 

Т. т. Другаго дни велми рано кровавьія зори свТлг повТщают. 
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Мьі Іоан Стефан... сим листом слюбоєм... ньі сь єдним 

чоловіком сєго св'Ьта николи нє бьіти... ани записи оудилати против 
крол'Ь єго милости и Короуни полскои (Коломия, 1485 БО II 371- 

372). 

На цьому світі — на теперішньому, на тому світі — на 

будучому. В 3. У. значення цей — той навпаки. 

Піти світ за очі — піти куди будь, далеко з дому. 

Світйнок — ранок, момент сходу сонця, у давній мові св'Вт. У 

Слові о п. І. 1187р.: С вечера до св^та. Укр. форма найближча до 

д. індійського 8\уііапа — білий, ясний — про сонце, але воно мабуть 

походить з ст. сл. св'Ьтанїє. Див. світати. 

Світати — безособ. розвиднюватись. На Галичині свитати, 

сиитанє замість світання. Вже в давнину були ці дві форми сватати, 

свЬтанїє і свитати, свитанніе. Житом. Єв. 1571 р. Марко 66: на 

спітнію. 

Світити — 1. Запалювати що-небудь для освітлення. 2. 

випромінювати світло. 

Слово о п. 1. 1187р.: Златьім шеломом посвТ>чивая. 

Лекс. 1596.32: Озаряю — освячую. Озаряюся — осв'Ьчаюся, 

обьясняюся. 

Цікаве це пояснення, яке розкриває первісний зв’язок із 

словом світити сучасного виразу освідчитись — признатись у 

коханні. 

Світлий — 1. який випромінює яскраве світло — про небесні 

тіла. 2. не темного кольору. 3. ясний прозорий. 4. радісний. 5. 

нічим не затьмарений, спокійний. 

Слово о п. І. 1187р.: Свіьтлоє солнце. 

Т. т.: Один св1>т св'Ьтльїй. 

Сєго ради... мьі са єсми оумьіслили нашимь добрьімь промьіс- 

ломь и чистьімь и св'Ьтльїмь сЬрдцємь и сь вьсєю нашєю радою... 

яко да оутврьдимь и оукр-Ьпимь нангь монастьірь оть Поутнои 

(Сучава, 1472 БО І 169-170). 

Світло — космічне явище внаслідок якого обриси і кольори 
предметів можуть сприйматися людським оком. Див. світ. 

Світський — 1. протилежний до церковного. 2. властивий 
вищим прошаркам суспільства. У давній мові означало також і те 
що належить світському недуховному власникові і використо- 
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лупалось і як прикметник до слова „світ” — сучасне „світовий”. 

О жакоу алюбо о каплан^ котории ж держить очиноу свою: 

Ижє дховньїи и свєтскьія имєнїя держать а намь са тьімь вьімов- 

лають а нашєи слоужбьі на воинє не чїнат (XV ст. ВС 12). 

Лекс. 1627.425: Космник св-Ьцкій. 

Свїтчити — арх., сучасне свідчити. Виводилось від слова світ 

у значенні світло — проливати світло на справу. Пор. і досвітчити, 

досвітчений, світок і т.д. В давнину писали ці слова етимологічно. 

Так у Литовській Метриці ХУ-ХУІ вв. маємо: святок, свїтчити 

див. т. 191 в ст. 593 1497 р., т. 195 ст. 67, 560 і ін. з 1514-1516 р. 

святки маєт 1506 р. т. 194 ст. 2. Житомирська Євангелія 1571 р. 

Марк 45: Не свігьчи Мат. III: свізтчат. Онуфриївський львівський 

рух. 1575 р. досвіітчити. 90. В Креківськім Апостолі 1560 років 

повно таких форм: Світанок ми єсть Бог. 236, Св'Ьток в*Ьрньій. 593. 

Вчини перед моими святками. 518. Перед Богом св'Ьтчу. 405. 

Свіугчєно, иж жив єсть 560 і сила т.п. Пізніше в нашім письменстві 
запанувала жива форма свідчити, досвідчений, а від них і свідок. 

Пор. дух — надхнений стало натхнений. 

Свобідний — дави, свободньїй літ. звичайно вільний. На 
Галичині вживання слова свобідний піддержуєтсья п. 8\УоЬос1пу. 

Див. свобода. 

Сиоббда — воля, ст•. сл. свобода — всеслов’янське слово, 

інд. євр. корінь *$ує-ЬНо, а *5ує — свій, перше значення свої, 
родичі, соплемінники. Склад своб-ода — слово збірного значення 
— сукупність родом живучих своїх, родичів. А значення воля — це 

вже пізніше значення (Трубачев, 170). У давній укр. мові свобода 
означало також і поселення жителів, яких на певний строк 

звільнювалося від феодальних повинностей. Див. свобода. 

К тому и куницьі огь поповг по всемь городомь и погостомт. и 

по свободамь, где суть хрестиане (Луцьк, 1322 Арх ЮЗР ІІУ 3). 

Свойство — рос., прикмета. У давній укр. мові свойство — 

це було свояцтво, тобто родичі не по крові, а по шлюбу. Свойство 

учинити означало породичатися. 

Сволок, сволока — давнє сьволок'ь — балка, яка підтримує 

стелю в будинках. Стовп волок підпирає. Свідн. 28. 

Свблоч — галицьке зволоч — це підла людина. Я пояснює 
Словник Памви Беринди 1627 р. первісно це шкіра з гада, зо змії чи 
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в вужа, яку той скидає щороку. Походить від давніх сьвл'Ьщи, 

сьволочи — скинути. Пор. Колос 39: „Совклекшеся ветхаго 
человіка. Зволоч вужова — непотріб, падлина, бридке, тому і 
часто вживається як лайка. 

Свояк — чоловік жінчиної сестри, а також жінчин брат. 

Своячка — жінка чоловікового брата, а також чоловікова сестра. 

Свояцтво — рідйя через шлюб. Слово всеслов’янське, головно як 

свак (оя/а пояс-пас). 

Свята — в назвах свят ще зберігається стародавній наголос: 

Це було не Петра і Павла, Введення. 

Святе — сакральне, поняття відоме і язичеським релігіям. 

Після прийняття християнства стало відповідати євр. слову кадош. 

Як вважає сучасна семітологія слово „кадош” споріднене з словами 

хадаш — новий, тому що Богові посвячувались нові плоди. М.Л.К. 

Святеє Святим, святеє з святих — найсвятіше, гебр. Косіез 
Кобе$іт, ст. сл. Святая Святьіхь, найсвятіша Святиня. Пор. Вихід 
26:33, Пісня Пісень 1:1, Число 4:4, Ез. 41:4, 43:12, 45:3 і ін. 

Святець — це святий, слово й тепер уживане на Галичині. 
Звідси множина святці — список святих по місяцях та днях. 

Святий — розуміння святий, святість, святощі відоме 
людству з глибокої давнини. Святе — це досконало чисте, святий 
— досконало чиста й чеснотна людина, що життям своїм догоджає 

Богові. 
Слово святий відоме всім слов’янським мовам. Більше того 

воно литовсько-слов’янське слово. А може воно й значно старіше 

— деякі вчені виводять слов’янське святий з авестійського 

(вендського) спенто, індоєвр. квентос, латинське запсіиз. Цебто, що 

слово святий існувало ще задовго до християнства і до слов’ян 

прийшло може й зо Сходу вже з релігійним значенням. 

Слово „святий” чи похідні від нього по пам’ятках широко 

відомі з Х-ХІ віку, але головно таки в релігійному значенні. 

Академік І. Срезневський у своїх „Матеріальї для Словаря 

древнерусского язьїка” 1903 р. т. III ст. 303-317 дає довгі десятки 

прикладів на корінь свят і майже всі вони релігійного змісту. Але є 
і давні приклади, які свідчать, що святий — це: чистий, шанований, 

славний, достойний, непорочний. І певне це було дохристиянське 
значення слова „святий”. 
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Дуже важливе, що корінь свят широко розвинений в українсь¬ 

кій мові, але все тільки з релігійним значенням. 

Значення слова „святий” прийшло до нас з мови грецької, а в 
ній а£Іо$ — святий до християнства визначало чистий, дивний, 

дивовижний, непорочний; а^ета — вибрана частина війська, 

гвардія. 

Із глибокої давнини по всьому світі признається, що Бог — 

найвища ступінь святості, якої лудина повно досягти не може. Бог 

це і джерело святості. Старий Заповіт знає це вже повно, тому сам 

Бог зветься ще Святий Ізраїля (2 Цар. 19:22), бо тільки він 

абсолютно чистий від гріха. Тому в Старом Заповіті багато раз 

наказується: Будьте Святі, бо Святий Я (Касіез Апі) Господь ваш 

(Левит 11:44, 45, 19:2, 20:7, 21:8, 22:32 і ін. (І Кор. 1:16). 

У Новому Заповіті так само Святий найперше — це Господь, 

Бог наш. Сам Ісус Христос твердить: „Отче Святий” (Ів. 17:11,17). 

А Бог Дух уживається тільки в сполуці зо словом Святий — 

Дух Святий, Дух Божий, Дух Господній. 

У Старом Заповіті святим зветься спочатку все, що не 

буденне, не звичайне — воно мусить бути зовсім чистим. Бог 

святий, тому і всі предмети культу святі. І таке розуміння 
позосталось аж досі: усе, що служить релігійним цілям — святе, 

цебто чисте від гріха, від занечищення. У Старому Заповіті Храм 
Святий, Пс. 5:8, Свята Гора, Пс. 3:5, єлєй для помазання — святий, 

жертівник — святий. 

У Новому Заповіті слово святий дуже часте — з попереднім 
старозавітнім значенням: усе чисте, вірне, безгрішне, досконале. 

Найперше це Бог Господь: Отче Святий (Ів. 17:11), Свят Господь 
Бог наш. Владика Святий (Лк. 1:49), і пишеться з великої букви. 

Так само Святі й Син Божий та Дух Його, Слуга Твій Святий Ісус 

(Дії 4:27). А слово Святий при Бозі Дусі зрослося з ним: Дух 

Святий, Анголи Святі, Святі Апостоли й Пророки. 

Святе все, що з Богом зв’язане чи від Бога походить: Святий 

Заповіт. Святі Заповіді, Свята Віра, Святе Писання, Закон Святий, 

так само: Храм Божий Святий, Церква Свята. 

Святе все, що близько зв’язане з Богом: Свята земля, місце 

Святе, град, гора Свята, народ Святий (І Петра 2:9). Вітаю вас 

поцілунком Святим і т. ін. 

Слова „Пресвятий” у Св. Писанні нема. Пізніше ми його 

відносимо тільки до Тройці та Богородиці: Пресвятая Тройце, 

Пресвятая Богородице. 
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Як я далі і подам, слово „Святий” дуже часто в Апостоль¬ 

ських Посланнях та в Діяннях, а визначає взагалі віруючого в 
Христа, напр. Дії 9:13, 9:32, 9:41, 26:10; Рим. 1:7, 12:13, 15:26, 

15:31, 16:15 і т. ін. 

І пізніше, у віках І-ІІ всі християни звалися Святими. Напр. у 
християнській пам'ятці початку II віку „Пастир” Ерма усі, хто вірує 
в Христа звуться Святий. Напр. „Відпустяться гріхи усім Святим, 

що згрішили до сьогодні 1:23 („Пастьірь” Ерма 1961 р. Сан 

Франціско, ст. 31). 

І таке широке стародавнє розуміння слова Святий позосталося 

в нас і до сьогодні. Напр. у Т. Шевченка в його „Кобзарі” Святе 

все, що чисте та непорочне. У його „Кобзарі” слово „святий” 

уживається дуже часто, аж 254 рази (Див. Іларіон „Словник 

Шевченківської мови”, 1961 р. ст. 11 і 201). 

Досконала чистість ритуальних речей дуже рано була перене¬ 

сена і на людину: хто близький до Бога, той повинен бути Святим, 

бо Бог Святий. Коли яка річ не чиста, вона може бути освяченою, і 

тоді стає чистою, Святою чи Священною. Людина, яка має весь вік 

служити Богові, осібним Чином освячується чи посвячується і стає 

Священником, цебто освяченим. 

Уже Старий Заповіт знає подвійну Святість: 1. зовнішню — це 
головно виконання приписків Закбну чи П’ятикнижжя і 2. 

внутрішню — святість наших думок, нашого серця (в Старому 
Заповіті „серце” ієу — це розум). Розуміння зовнішньої Святості 
конче тягне за собою і розуміння Святості внутрішньої, і навпаки, 

цебто вони повинні обов'язково бути поєднані. У Старом Заповіті 
Святий той, хто чистин від гріха, а крім того — хто виконує всі 
Заповіді Закону. 

У Старом Заповіті сам гебрейський народ — Святий, бо він 

один вибраний служити Богові (Вихід 19:6, 22:30, Втор. 7:6 і ін.). 

Святі і Священики, бо вони вибрані служити Святому Богові, бо 

вони у своїй Службі ближчі до Бога, вони Святіші за звичайного 

Ізраїльтянина (Числа 16:5). 

Старий Заповіт виробив усе, що потрібно і для Святості і для 

чеснотного життя, — як треба жити, щоб бути святим. 

Старозавітне розуміння й Святості і Святого — все перейшло і 

до Заповіту Нового. На початку християнства всі християни 

вважалися Святими, напр. у Посланнях Апостола Павла всі вірні, 

що стали християнами святі, цебто так, як і всі ізраїльтяни 

вважалися святими за Старим Заповітом. Святі — чисті і 
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зовнішньо і внутрішньо. Святість ця була звичайна для всіх, і тому 

початково Святі якогось окремого пошанування не мали і при 

писанні до їхнього імені слово Святий звичайно не додавалось. 

Писали Павло, Лука, а не Святий Павло чи Святий Лука. 

І тільки десь з ІІІ-ІУ віків, коли за Міланським Едиктом 313- 

го року християн стало багато, то появилися такі християни, яких 

Святими звати вже справді не можна було. Ось з того часу слово 
Святий помалу набуває особливого значення — це ревний слуга 
Божий, це подвижник Хрйстиянства. У Церкві Картагенській в 
Африці вперше почали з ІІ-го віку часто ставити $апсШ5 — Святий 
при іменах християн, але більше покійників. Див. сакральний, 

святець. 

Святий вечір — вечір під Різдво і всі вечері аж до 6 (19) січня. 

Звичайно по-старому „Свят-Вечір”. 

Святий Ізраїлів — це назва в Біблії Бога, коли оминається 

заборонену для вимови назву Егова (Яхве) пор. Ісайя 30:15, 37:23, 

40:25,41:14, 47:4 і т. ін. 

Святйлище — заст. храм. 

Лекс. 1596.5 6: Святилище— Церковь. 

Святйтель — 1. вища духовна особа. 2. законодавець Східної 

Церкви. Три Святителі — діячі візантійської Церкви Григорій 

Націанський, Василій Великий і Йоанн Златоуст, які найбільше 

вияснили св. Тройцю. 

Святіший — титул Патріарха. 

Святкй — ст. п. <>\ущікі — назва церковного свята Тройці, 
зелені свята. 

А держати имь тоє мьгго от сихь сватокь што придуть на три 

годьі до тогож рокоу до сватокь (Краків, 1487 АМЛ). 

Третій Пості. Апостолскій, которьій ся починаєть назавтріє по 
Нсдели сві.хь Святих, по єсть вь тиждень по Святкахь. Катих. 

1645 р. 39 6. 

Свято — день святий, для святого призначення; рос. празд- 

ник. 

Тоє ть маєшь розуміти и о иншихь Святахь. Катих. 1645 р. 98. 

Святослав — князь Київської Русі. Початковий Літопис 

представляє його як сина Ігора Рюриковича, більш вірогідно однак, 

що його батько звався Угер Лачині, небіж булгарського балтавара 
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(правителя) Габдулли Джилки (див. Угер), а матір’ю його була 

варяжка Ольга сканд. форма її імені Хелга, яка, як відомо, 

першою прийняла християнство і яку у деяких джерелах названо 
болгаркою, хоч насправді булгаром був чоловік. Вона завдала 
булгарам тяжку поразку описану в літописі як помста Ольги проти 
племені древлян — убивців її чоловіка. Ім’я матері що означало на 
слов’янській мові свята вплинуло і на вибір імені сина — Свято¬ 

слав. Кілька відомих нам рис Святослава дозволяють припускати, 

що він насправді був сином булгарського князя перейменованого в 
літописі з Угера на Ігора. Як відомо, Святослав носив на голові 
оселедець (див. статтю „оселедець” цього словника), а це був 
типовий для булгар спосіб носити волосся, якого унаслідували 

пізніше запорізькі козаки, до складу яких увійшли рештки булгар- 

ковуї та берендеї. Святослав вибрав як герб київської держав 
тризуб — герб булгарських балтаварів, що мав у булгар назву 

балтавар (див. про це в статті Фархада Нурутдінова „Доля і заклик 

давньої поеми” альманах Хроніка 2000 випуск І, 1992 стор. 69). 

Крім того Святослав, який, як відмічає літопис, відмовився 

прийняти християнство запалився натомість багатовіковим ідеалом 

булгар ступити на тропу Трояню (див. тропа Трояня) і атакувати 

через Добруджу Візантію. З цією метою він переніс столицю з 

Києва до м. Переяславця на Дунаї у році 968. Святослав був убитий 

у березні 972 р. після другого невдалого походу на Константи¬ 

нополь під час повернення додому. Як відмічає початковий 
літопис, його вбили печенеги, яких повідомили переяславці, що він 
несе із собою багату здобич. До нас дійшла печать Святослава, на 
якій ясно видніється знак балтавар,але він має тільки два зубці, а не 
три, як це буде на печаті пізніших князів, через що цей герб і був 
прозваний тризубом. Вигляд Святослава був описаний грецьким 
істориком Леовм Діаюном, який сам бачив його і який відмітає, що 
він мав голену голову і з одного боку пасмо волосся і в одному вусі 
носив сергу з золота, оздоблену дорогоцінним камінням. Це 
безперечно портрет тюрського вельможі (див. Літопис руський, 

переклав Л. Махновець, Київ, 1989 стор. 41). М.Л.К. 

Святотатство — крадіжка належного Церкві, ст. сл. тать — 

злодій, татьба — кража. Див. тать. 

Святочний — з. у. святковий, п. $\уіціес2пу; святочний 

концерт — святковий, урочистий концерт; день святочний — 

святковий день. 
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Святці, -ців — так зветься книжка-календар, в якій подані 

Святі, які згадуються кожного дня протягом року. Див. святець. 

Свячений — над яким було здійснено обряд освячення, п. 

$\\'іесопе. 

Священник — служитель православної Церкви за саном 

середній між дияконом і архієреєм. Старослов’янська мова знала 

форму свяштеник-ь чи священикі». що панує по всіх давніх пам'ят¬ 

ках, але підо впливом слова священньїй скоро повстала й форма 
священника, а російський Синод закріпив їі в своїх виданнях. 

Форма священник здавна відома, вона часта напр. у Литовській 
Метриці. Тепер на Україні запанувала форма „священик” з одним 
н, — таку форму подають всі академічні словники. У живій 
народній мові панує так само форма з коротким н: священик. 

Натомість прикм. священний пишемо з двома нн. 

Нам'ь сущим! православними Християномь Ляхомь и Руси 
достоить исполняти Божия церкви и ихт> священьниковь, а не 

обидели (Холм, 1440 Арх ЮЗР ІIV 5). 

Лекс. 1627.254: Таинственник — Священник. 

Священномонах чи священноінок — монах Ієрей. У Івана 

Вишенського XVI ст. Священноінок. Див. Ієромонах. 

А се азь игоумень и свАщенномонах Анастесїє и сь вьс'Ьм 

братством еьтворихом о том що мьі слюбихом твоєи милости 
(Молдовиця, 1462 ВБ І 70). 

Се — частка, арх. діал. це. На Мараморщині воно подвоюєть¬ 

ся: сесе. 

Слово о п. І. 1187р.: Се моє, а то моє же. 19. 

Севастян, -на — чол. ім’я ст. сл. Севастиань, гр. 5еЬа$іо$ — 

високоповажний. 

А при том'ь бьіли свєдоки наша вірная кнкзи и пан андр-Ьи 

дчюса маршалокь нашь пань савастьянь (Київ, 1433 Р 119). 

Лекс. 1627.452: Севаст — цар Севастіан — почестей, чести 

достоин. 

Севастяна — жін. ім’я ст. сл. Севастіана, гр. достойна честі. 

Север — чол. ім’я, лат. $єуєшя — суворий, поважний. Севери 

були династією римських імператорів. 

Лекс. 1627.452: Север, лат. — тяжек норовьі, високоумент, 

поважньїй, окружний. 
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Север чи севера, северяни — назва племени на Чернігівщині, 

слово тюрське (В. Мавродин див. Вести. Ленин. ун. 1963 кн. 2 ст. 

147). 

Севери були протобулгари, це одне з племен чорних булгар 

(див. чорнмі булгари), які увійшли до складу української народно¬ 

сті. (Див. Фархад Нурутдінов Доля і заклик давньої поеми 

альманах Хроніка 2000 випуск І 1992 стор. 68). Від них походить 

назва міста Новгород Сіверський на Чернігівщині згадане в 
початковому Літописі під роком 1141. М.Л.К. 

Северйн — чол. ім’я ст. сл. Северин; лат. належний до 
Северу, див. Север. 

Мьі Стефан Воєвода знаменито чиним же тот истиніи слуга 
наш Драгошє з^т Сєверин слоужил намв право и віьрно (Сучава, 

1484 ВО І 278). 

Тут ідеться про ім’я Север у слов’янській присвійній формі. 

Северіян — чол. ім’я, інша присвійна форма від імені Север. 

Лекс. 1627.452: Северіан — окружньїй. 

СеврнЗга — риба з осетрових. Дехто з учених, в тому числі і 

я, вважають це слово фіннським. Дм. 562 проти цього: „Огієнко 

вважає це слово фіннським, але цьому протиречить хоч би місце 

наголосу”. У Гр. цього слова нема, але Укр.-рос. словник У283 

вже подає севрюга, севрюжачий, севрюжина, і додає: „Каспій 

славиться такими цінними породами риб, як осетер і севрюга”. Дм. 

562 подає тат. севрук бализи — риба севрюга. 

Седекія — чол. ім’я, назва пророка Цедекія, д. євр. божа 

справедливість — цедек - ія (скорочено від яху). 

Лекс. 1627.452: Седекія — справедливьій панскій або 

справедливость. 

Сезон, сезону — фр. заізоп — пора року, частина року 
найбільш придатна до виконання певних робіт. Сезонний і 
сезоновий. 

Сей, ся, се — вказівний займ., арх. діал. з ст. сей, сія, сіє. Нові 
форми — цей, ця, це у п. Іеп, їа, іо; іаз у лит.; д. прусське £апз; інд., 

авест. іаі; гр. іо; гот. іЬага, нім. сіаз; рос. зтот, ата, ато. Праслово 
давнє сес часі? — рос. сейчас перекладено не дуже точно як зараз. 

Сейм, сейму, сеймовий — п. зе]т, ст. сл. сьньмь, рос. сонм. 

Єв. Учит. 1619 р. на сеймах — у давній Польщі центральний 
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станово-представницький орган, у сучасній Польщі назва парла¬ 

менту. 

Секлета або Синклітика — жін. ім’я, ст. сл. Сигклитиккіа (гк 
у вимові нк) від гр. зупкіеіікоз — член державної ради. 

Секрет, -ту — 1. таємниця. 2. потаємний пристрій у механіз¬ 

мах предметів домашнього вжитку. 

Секретар, -ря — 1. довірочна особа. 2. те саме що секрет. 3. 

„Секретум” по-латинськи означало „щось відділене, укрите, 

таємне”. Звідсіль у середньовічній латині названо секретаріус 

таких урядників, які мали в себе укриту всю переписку і доку¬ 

менти. Цей титул пізніше прибрали декуди також найвищі 

начальники державної адміністрації. В США так називають 

начальників різних ділянок адміністрації — секретар комерції, 

секретар юстиції, секретар військових справ і т.д. Міністр 
зовнішніх справ в Америці називається урядово „секретарем 
держави” — зїаіе зесгеїагу. Спочатку також в Українській Державі 
називано начальників державної адмінстрації не міністрами, а 
генеральними секретарями в Східній Україні і державними 
секретарями в Західній Україні. 

Чехи не вживають слова „секретар” взагалі. Замість того 
вони створили своє власне слово, що є перекладом латинського — 

таємних. Так називається в Чехії кожний секретар. 

Секретний — прикм. таємний. 

Лекс. 1627.57: „Духовн — суптелне, таємне, яко бьі секрет¬ 

не”. 

Сексот, -та — „секретньїй сотрудник”, так скорочено звуться 

в СРСР довірочні співробітники Народного Комісаріату Внутрішніх 

Справ — НКВД (державної безпеки). 

Секта — лат. $есга означало принцип, спосіб дії, фр. $ес!е — це 

зібрання людей, які поділяють ту саму доктрину, головно 

релігійну. Поняття вживається відносно людей, які відкололись 

від чільної громади. М.Л.К. 

Сектйнство — ім. абстр. від слова секта. Явище формування 
сект розпочалось у Візантії в IV-V ст. від моменту перетворення 
християнства в державну релігію. В Росії ХУІІ в від офіційного 
православ’я відкололись старообрядці і хлисти, а у XVIII ст. 

духобори і молокани. У XIX ст. утворилась секта баптистів. 
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штундистів, адвентистів і євангельських християн, це секти 
розповсюдились і серед українців, як і утворені пізніше секти 
єговістів і п’ятидесятників. М.Л.К. 

Секунд — заст. чол. ім’я від лат. Зесшиіи$ — із значенням 
другий,сприятливий. 

Лекс. 1627.452: Секунд, лат. вторьій або щасливий, фортун- 

НЬІЙ. 

Села — д. євр. зеїаЬ — слово ближче незнаного значення, 

може знак музичний для хору чи зупинка. В Книзі Псалмів слово 

ужито 73 рази; відоме ще в Ав. 3:3,9. 

Селевкій — чол. ім’я, один з наступників Олександра 

Македонського; гр. Зеїеикоз — засновник династії Селевкідів. 

Лекс. 1627.452: Селевкій — взрушеньні, або потовченьїй або 

хвючійся. . , 

Відома і жіноча форма цього імені Селевкія, названа також у 
Беринди. 

Селезінка — кровотворний орган хребетних тварин і людини, 

ц. сл. сліьзена, срб. слезина, чс. 8Іегіпа, п. хіегіопа, праслов. зеїехеп. 

Слово вважають індоєвр., але серед мовознавців немає згоди 
щодо точного відповідника у старих мовах. М. Фасмер подає д. інд. 

рІіЬап — селезінка, авест. зрегегап, лат. Іісп, д. ірл. 8ЄІ2, лит. 

ЬІІЛ2ПІ8, д. прусське ЬІ118ПЄ. 

Лекс. 1627.457: Сплйна — селезень. Сплинав — нарушенои 

следзіоньї. 

Селена — богиня місяця у греків. Звідси наукові терміни 

селен, селеніди, селенографія, селенарий і т.д. 

Селітра — назва азотоносних солей натрію, калію, амонію і т. 

ін., яку використовують для вироблення вибухових речовин, для 

добрив, при заготовленню м’яса. Див. салітра. 

Лекс. 1627.565: Бориф... в чищеню тую моч маєт, што 

салітра. 

Селіфйн — чол. ім’я, так називався візник Чичикова в поемі 

Гоголя „Мертвьіе души”. Походить від ім. лат. бож. лісу Зііуапиз. 

Див. Силван, Силуан. 

Село — велике поселення, де живуть хлібороби, рос. село, п. 

8ІОЇО. Давньопол. 8ІОСІІО і давньочс. яесНо стоять ще досить близько 
до первісної форми 8Єс11о, яке означало і дім, садибу але і кінське 
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сідло і тому з цієї форми відокремились два слова село і сідло. 

Пор. нім. Зіесі1ип£ — поселення і ЗаПеІ — сідло. Ц. сл. село те саме 
що і лат. зоїит, тобто поле, грунт. Див. збереження цього давнього 
значення у Зизалія: 

Лекс. 1596.29: Село — поле, лука, сіножать. 

Селянин — мешканець села, давнє сєланинь, слово, що 

виводиться з назви поля, ниви: 

Лекс. 1627.132: Народній — особници, селяне, простьіе люде. 

Т. т. 146: Нивар — селянйьі. 

Щодо ототожнення у Беринди слів селяни — прості люди 

цікаво відмітити, що угорська мова, яка має дуже давні запози¬ 

чення з слов’янських мов, має для селянина термін тотожний із 

словом прость — рагазгі. 

Семасіологія — розділ мовознавство, вчення про значення 

слова, синонім до слова семантика, гр. зетапіікоз, але семантика 

може означати і значення окремого слова. З гр. зета — знака і 
І0£0$ — наука. 

Семен, -на — ст. сл. Симеонь, євр. Зігпеоп, скорочено від 
5еша]аЬи — почув Яхве (Яху), тобто Бог. 

Лекс. 1627.460: Симеон — слухаючій, або вьіслуханьє. 

Семінйр, -ра — інколи семінарій. Слово від лат. зетіпагіит 
— розсадник. Це первісно установа, в якій виводять молоді кадри. 

Так, наприклад, давно семінаром називали школу для народних 
учителів. Але семінар — це також групові практичні заняття у 
вищих учбових закладах (вузах), паралельні до лекцій. А семінарій 
або семінарія — це учбовий заклад, де підготовлюють служителів 
православної Церкви. 

Сенат — вища державна рада, рада старійшин, від лат. зепех 

— старий розвинулось слово зепаїиз; за прикладом римського 

Сенату повстали подібні установи з цією же назвою у різних 

країнах, або ж сенатом була названа одна з двох палат парламенту. 

Лекс. 1627.157: Сигклит — сенат, панове радньїи, рада. 

Господа Бога просити за... Сенати. Катих. 1645 р. 41 б. 

Сенатор — член сенату, лат. зепаїог, огіз. 

Сенаторка — жіноча форма слова сенатор. Слово зустріча¬ 

ється у Беринди для пояснення імені Синклітікія, див. Секлета: 

Лекс. 1627.459: Синклитікіа — сенаторка. 

244 



Сенс, сенсу — ч. р. лат. $ЄП$Ц5, фр. $еп$ — смисл, сприйняття 
через органи відчуття. В укр. мові це слово вживається рідко, як 
значення, смисл. Яке це має сенс — який це має смисл, значення. 

Сенсація — з фр. 8еп8аіюп — незвичайна подія. 

Септуагінта — переклад Старого Завіту на грецьку мову 
здійснений у її столітті до н. ери за наказом Птоломея II Філадель- 
фа для збагачення знаменитої Александрійської бібліотеки. За 
легендою переклад здійснили паралельно 70 єрусалимських вчених, 

гр. $ерїиа£ІпІ — сімдесят. Переклад Септуагінти лежить в основі 
канонічних церковнослов’янських перекладів Старого Заповіту, 

отже і інших перекладів на слов’янські мови в православних 
країнах. Він особливо цінний тим, що відображає стадію тексту 
Старого Заповіту давнішу ніж найстаріші давньоєврейські рукописи, 

які дійшли повністю до нас. Це підтверджують знахідки в Кумрані, 
внаслідок яких були знайдені дуже давні уривки єврейських текстів 
Біблії. 

Сепфбра — заст. жін. ім’я, д. євр. $аГага — красива. 

Лекс. 1627.453: Сепфбра — хороша, пякная, красная, 

уродливая. 

Серйль, -ля — резиденція б. турецького султана. Див. сарай. 

Серапібн, -на — чол. ім’я ст. сл. Серапіонь. Це була назва 
дана римлянами єгипетським храмам в честь неіснуючого бога 
Серапіса, бо ж римляни прийняли назву священного бика Апіса, до 
якого додавалось ім’я Озіріса за ім’я божества Серапіса, якому 
поклонились потім в епоху Птоломеїв у самому Египті. Ці храми 
називались Серапейон або Серапеум. 

Беринда тлумачує неправильно це ім’я, вважаючи його 
єгипетським відповідником єврейського слова серафім, вогненний 
янгол, єгипетським прикметником. 

Лекс. 1627.453: Серапіон, єгип. реченьє — серафімскій. 

Серафим — д. євр. зегаЦ пор. 8гГ — палити тому загаї — 

огнистий Ангол; стародавнє значення загаГ — огнистий змій, 

дракон. В слові „серафім” кінцеве -ім — це суфікс множини. Див. 

4 М. 21:6. Пор. Ісая 14:29, де $агаГ — огнистий змій; 30:6 — 

огнистий летючий дракон. Серафим — це іменник, але і чол. ім’я 
ст. сл. Серафима; див. пояснення у Беринди, який цілком слушно 
сприймає це слово як множина: 
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Лекс. 1627.453: Серафими — пожигателе, или согр'Ьвателіє, 

огнем горящая уста, или палящій, или разума умноженіє, или 
премудрості! разліяніє. 

Серафима — жін. ім'я, скороч. форма Фіма, ст. сл. Серафи¬ 

ма, євр. серафим — полум'яна, благородна. 

Серветка — див. салфетка. 

Сервус — слово привітання, лат. зєгуііз — слуга, або $єгуш> 

Інітіїітиз, це те саме, що колись говорили в Росії — покірний Ваш 

слуга, це привітання широко використовувалось і використовується 

в Угорщині між людьми однакового соціального стану або 
приятелями, часом і на Галичині під впливом п. $ег\уи$, а також в 
українських говорах, які зазнали помітного угорського впливу на 
Закарпатті і Мараморщині, де зустрітається навіть множинна 
угорська форма згегуизгЮк (сервусток). 

Сергій, -гія — чол. ім’я здрібн. Серьожа, ст. сл. Сергій від 
римського родового імені 5ег£Іи.ч. Означає турботу (про рід). 

Лекс. 1627.453: Сергій, ел: сііть, або еЬтиско, или славен. 

Сердечний — прикм. сердечна людина. Медитно — серцевий: 

серцева недуга, серцевий удар. Див. серце. 

Сердитий — гнівний, незадоволений, ст. сл. срьдить, ст. сл. 

срьдити — сердити, дуже рясне спільнослов’янське слово. 

Лекс. 1596.34: Яр — сердитий. Ярость — сердйтость, 

запалчивость. Яростйвьій — сердйтьій. Яровйдньїй — сердовитьій. 

Яруся — серджуся. 

Сердйтися — бути сердитим. 

Лекс. 1627.313: Яруся — запиляюся гніївом, серджуся. 

Яросгдпвьіїі — сердпгьій. Ярость — сердйтость. 

Серед — див. середина. 

Слово о п. і. 1187р.: Среди земли. 

Середа — див. тиждень. Ст. сл. срЗДа — середина. Середа — 

третій, середній день тижня. 

В кождом тьіждню середу и пятницу повиннисмьі постити. 

Катих. 1645 р. 40. 

Середина — частина певного простору, яка однаково далека 
від країв. Одного кореня з серце — воно середина тіла. Ст. сл. 

ср'Ьда. Сюди ж присл. серед, посеред ст. сл. срТдхЬ. 
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Леке. 1627.34: в середині, в середйні дому. 

Сережка — ковтки, кульчики, прикраса для вух. Здріб. рос. 

серьга, ст. сл. усерАгь, усерлзь (в обох я носове). А. Брюкнер 

вважає слово усерять давнім запозиченням з гот. *аи$а Ьгіп§, нім. 

ОЬггіп£ — перстень в усі. І. Огієнко виводить його з тюркського 

звичаю носити кульчики. 

Лекс. 1627.272: Уееряга, усерязь — наушниця, серга, колтбк. 

Серйоз, серйозний — фр. зегіеих, італ. $егіо, звідси п. зецо, що 

вплинуло і на з. у.: „брав це не серіо” — тобто серйозно, поважно. 

Серпень — див. календар. 24 серпня — день незалежності 

України. 

Серце — в давнину слово „серце” розуміли належно, але 
давно вже це слово загубило своє первісне знатення. Справа в 
тому, що в давнину не знали правдивої діяльності людських 
органів, і тому надавали їм неправдивого значення. Що саме робить 
серце, чого саме воно є осередком в давнину — це знали не ясно. 

Ось чому й Божу заповідь: „Люби Господа Бога всім серцем твоїм” 

віддавна вже ми розуміємо невідповідно, не належно, не так, як 
треба. А це ж головна Божа заповідь! 

Ця велика заповідь дана ще в Старом Заповіті, а саме в 

Повторенні Закону 6:5 і в гебрейському оригіналі вона читається 

так: Уе аЬаУіа еі ІеЬоуаЬ ЕІоЬесЬа Ье сЬої ІеуауесЬа, — І будеш 

любити Господа Бога свойого всім серцем своїм”. 

До давньогебрейському серце звалося ієу або Іеуау, але перше 

значення його був „розум”. Давні гебреї, і взагалі в давнину, та й 

далі аж до ХІХ-го віку правдивої функції мізку не знали, й не знали 

якому людському органові надавати розумову діяльність. Вони її 

стосували до серця, цебто серце прийняли за мізок. 

Серце, гебрейське ієу або Іеуау. В Біблії це головно осередок 

центр розуму, центр розумової діяльності людини, і це треба 

завжди мати на увазі, що правдиво зрозуміти біблійний текст. Таке 

розуміння „серця” перенеслося з Біблії й до життя, й трималося й в 
науці майже до ХІХ-го віку, а серед простого люду тримається й 
тепер: серце — центр волі, бажання, розуму, І тільки з ХІХ-го 
століття центром „розуму” остаточно став мізок. 

І серед українського народу ще можна почути вирази, коли 
функції мозку переносяться на серце. Наш український філософ 
Памфіл Юркевич (1827-1874) року 1860-го написав свою цінну 
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працю „Серце и его значение в духовной жизни человека по ученню 
слова Божия” (Трудьі, Киев, Дух. Акад., 1860 кн. 1), але в ній він 
часто плутає серце з мізком, цебто замість „розум” пише „серце”. 

Біблія переповнена місцями, де слово серце (ієу, Іеуау) треба 
розуміти або й перекладати як „розум”. Напр. „Чоловік серця” (і$ 

ієуну) Йов. 34:10,34 — це мудрий, біблійний вираз „безсердечний” 

(Пр. 10:13, Єр. 5:21) це „нерозумний”, і т. ін. 

Усе свідоме, розумне в Біблії виходить із „серця” (Вих. 

35:21,29; Ест. 7:5; Еклезіаст 1:13). Книга Вихід 35:25 дає: „Кожна 

мудросерда (сНасЬтаї ієу) жінка пряла руками своїми” — тут 

мудра, розумна жінка. Вираз 5 М 4:39 „візьмеш до серця свого” 

церковно-слов'янський перекладач переклав „обратишся умом”. А 

„замішання серця” (5 М 28:28) — це тупоумство. У Книзі Йова 

11:12 читаємо ііівуєу — буде усерцьований, цебто набуде собі серце, 

по-нашому розумніє. Або: „Сказали вони в своїм серці” (Пс. 74:8) 

— подумали „Серце його не так думає” (Іс. 10:7). 

„Серце чисте сотвори в мені. Боже!” (Ьєу іаЬог Ьега 1і ЕІоЬігп, 
Пс. 50:12) це — чистий розум, чисті думки. 

Ось іще трохи красномовних цитат із Біблії, що підкреслюють 
нашу думку: поплутання розуму (мізку) з серцем. „Господь подав 
мудрість у серце його” Вих. 36:2. „Та не дав вам Господь серця, 

щоб пізнати (розуміти) і очей, щоб бачити, і ушей, щоб слухати” 5 

М. 29:3, — з цього ясно бачимо, що „серце” — цс орган пізнавання, 
розум. Господь каже Соломонові: „Я дав тобі серце мудре та 
розумне (І Цар. 3:12). І дав Бог Соломонові широкість серця (= 

мудрість, розум), як пісок, що на березі моря” І Цар. 12:33. 

„Збережи ж це навіки на взір думок серця народу твого” І Хр. 

29:18. Давид просить Господа: „А мойому синові Соломонові дай 

серце ціле” І Хр. 29:19 (пор. ц. сл. „ціломудріє” — повний розум). 

„І моє серце дало мені раду” Неєм. 5:7. „З серця свого ти 

вимишляв” Неєм. 6:8, „Бог мудросердний” Йов. 9:4. „Відчиняє 

Бог серця (= розум) в народніх голів на землі” Йов. 12:24. „І став 

Єфрем. як голуб, дурний, без серця” Ос. 7:11, цебто — нерозум¬ 

ний. 

Таке розуміння серця, як органу думки, розуму, бачимо і в 

Новому Заповіті. Напр.: „Я, Ісус, думку серця їх знавши” Лука 

9:47. 

Про це саме свідчать і численні гебраїзми, коли в реченні є 

слово „серце”: напр. „покласти серце на що” — це звернути на що 
своу увагу. Пр. 22:17: „І серце своє поклади” (уеІіЬЬесЬа Іазії) на 
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познання Моє”, — цебто: І увагу зверни на познання Моє. 

Або ще приклад. „Знизити серце” — це знизити розум, 

впокоритися, не знестися. Дан. 5:22: „А ти не знизив свого серця”, 

тобто не впокорився. Навпаки „повищити серце” — це загороди¬ 

тися, нестися; пор. Дан. 11:12: „І повищиться його серце”, — 

загордіє, запишніє. 

Сердце— слово всеслов’янське і індоєвр. Ст. сл. срьдьце і 

срьдьце, а також сьрдьцє — орган тіла, центр думок людини, 

розум, центр чуття, ГНІВ, прикм. СЬрДЬЧЬНЬІИ, ЛИТ. 5ІГСІІЗ — серце, 

зігсіаі — гнів, гр. кагбіа, кег із кегсі, лат. сог, согбіз, гот. Ьаігїо, нім. 

Негг, слов. чс. хорв. зпЗсе споріднене з словом середина, див. 

Слово о п. І. 1187р.: Ваю храбрая сердца. 26. 

Сердцем віьруєтся в Правду а устьі вьізнаваєтся во спасеніє. 

Катих. 1645 р. 3. 

В суч. укр. мові широко розрослеє слово: сердега — нещас¬ 

ливий; серденя, сердечка, сердечна — нещаслива; сердечний — 

душевний, сердечність; сердобольний — жалісливий; серцевий — 

серцева недуга; серцевий припадок і багато ін. Безсердечний — 

злий. Милосердний, милосердний, жорстокосердний. Сюди ж і 
сердити, сердитий, сердитися — мати гнів на кого, сердитість. 

Фразеологічні вирази: мати серце на кого — не гніватися, 

сердитися; виліпи серце на кого — вилити злобу. 

З глибокої давнини „серце” (сердце) — центр любові і гніву, в 
укр. перше переважає. 

В рос. говорах сердце визначає і шлунок (желудок, Черньїх 

37). 

Серцевйна — стрижень. Старогебр. ієу — серце, серце чого 

— серцевина. Вих. 15:8: Потоки загусли були в серці моря — в 

серцевині, в середині моря. Див. серце. 

Сестра — слово індоєвр. і всеслов’янське, — так зве син чи 

донька батька інших дочок його. Слово широко вживане і скрізь 

однознатне: у мовах індоєвр. теж широко вживане й однозначне 

(виключаючи мов гр., албан. і латвійської). Перше це було слово р 

основ в а основи, при тому основне $г змінилося на $їг. Сестра, 

сестриця, сестричка, сестронька, сестриченька, сестрині і т. ін. 

Посестритися — стати названими сестрами. Приголосне т наявне і в 

нім. мові (5сЬ\ує$ієг), тоді як інші індоєвропейські мови його не 
мають, інд. зуазаг, лат. зогог з *5уєзог. 

Споріднено з займ. свій (свой). 
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Сестрин — ст. сл. сестринь, сестрьний,сестриничь — син 
сестри, сестричьна, сестреница — дочка сестри. 

Сесь, сеся, сесе, сесю — мн. сесі; це арх. зах. укр. форми з 
дави, сьсь, сєсь, сес, сєсє. Це подвійні ([юрми від сей, ся (цей, ця). 

Се<|)іірди — відгалуження сир. народу. Дми. примі тка до 
слова Мошко, том III стор. 131. 

Си, си-си-еи! сю! сю-сю! — ввуконасл. сичання. Звідси 
сичати, сичання, сюскання. 

Сибарит — у давній Греції було місто Сибарис. Остатки 

цього міста відкрила 1964 р. археологічна комісія Пенсільвансько¬ 

го унів. під водою між південними берегами Італії і Греції. 

Мешканці цього міста жили у великих розкошах. Місто було 
знищено року 510 до н. е. 

Сибір, Сибіру — рос. Сибир, Сибири. Його брат у Сибіру, Гр. 

208, Пішов на Сибір, Гр. 25. Слово походить від назви народу 

сабірі чи себері, що колись жив у цьому краї. 

Сивизна — ім. від прикм. сивий, праслово від кореня си- як і 

синій, п. $і\уу, лит. 5у\уа$ (про коні), д. прусс. $іу/а$. 

Лекс. 1627.252: СЬдина — сивйзна. 

Т. т. 450: Сава — сивйзна 

Сивий — 1. який втратив своє забарвлення, став білим, 

сріблястим про волосся. 2. який має сірувато-біле, темно сіре і т. д. 

забарвлення шерсті або пір’я (про тварин). 3. сірувато-білий, 

білястий, білуватий; напр. сивий туман. Див. сивизна. 

Сиї йра — папі роса, нім. Сі&агге, фр. сіцаге, ісл. сіцагго (сорт, 

тютюну на Кубі) або сі^агго сіа рареї — сигара з паперу. 

Сидір, -дора — чол. ім’я, ст. сл. Исидорь; гр. дар Ісиди — 

єгип. богині. 

Лекс. 1627.415: Ісідорь — жел^зо или равен дарьі. 

Беринда сприйняв першу частину імені як грецьке і$о$ — 

рівний, однаковий. 

Сидіти, сиджу, сидйш — пербувати в положенні, при якому 

тулуб розміщується вертикально, спираючись на що-небудь 

сідницями (про людину), перебувати де-небудь, проводити час 

мешкати, перебувати в бездіяльності. Давнє сидіти. Праслово, 

зустрічається у всіх слов’янських мовах, рос. сидеть, п. $іесігіес; 
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лит. 8Є8ІІ, 8есіті, зесіііі; д. прусс. 8Ісіоп8; інд. 8асі-; гр. Ьесіготаі, 
ЬеіІ08; лат. зесіео; гот. зііа; нім. зііхеп; спорідн. слова: сідло, 

сусіда. 

Сидіти на двох стільцях — в І Цар. 18:21: Аж доки ви будете 
скакати на двох галузках (Асі таїа] аиет розесЬіт аі-зеїе Ьаззеір- 

ріш), перекладають ще: чи довго ви кульгатимете на обидва 
коліна. Пор. сучасне єврейське: Бути водночас на двох ярмарках. 

Сизий — слово сизий не має в нас усталеного, одного 
значення: це сірий, сивий, попелястий чи темний, але конечно з 

синім чи з ліловим полиском. Цікаво, що колір цей прикладається 
головно до птахів, так у народній поезії маємо: сизий сокіл, сизий 

голуг, орел сизий, сиза зозуля. Пор. Голуб сизий, голуб сизий, 

голубка сизіша. Ой де взявся орел сизокрилий. В українських 

думах маємо (див. видання Ф. Колесси) сизий орел 65, 71, 105, 116. 

Сиза зозуленька, 70; сизокрилий голубок, 111. 

Це праслово, корінь його, здається, сп- цебто той самий що і в 

словах: си-в-ий, си-н-ій так і тут: си-з-ий, а це говорило б і про 

значення цього слова. Пор. в Слові о полку Ігоревім: „Боян бо 

ві.щій расгЬкашеться шизьім орлом под облакьГ, До людей це 

слово перейшло від птахів, але рідко: дівчина сизоока, сиза 

ма гінко-голубонько. 

Сий, сущий — назва Господа Бога, Виход 3:19, Апок. 1:4,8 

подається на Іконах Христа О О Н (гр. Но Он) Хто був і тепер є, і на 

ві и буде. Див. Лекс. 1627 ст. 252. 

Сйкавка — у давній мові і діал. насос, розм. дитяча іграшка 
для всмокчення води, ст. сл. сикавица — водна труба, п. 8ікавка. 

Зпукопаелід. від еик. 

Лекс. 1627.226: Сморщ — сикавка или оболок, которьій з 
Н ба спустившися, воду з моря смокчет. 

Сикль — сучасна ізраїльська грошова одиниця шекел має 
свою основу в Біблії, де сказано, що слуг і Авраама наблизився до 
Ревекки, яка була у колодязя з золотим перснем, який важив пів 

сикля і двома браслетами вагою десять золотих сиклів (Буття 

24:22). Сиклі відомі ще з третього тисячоліття до н. е. Див. 

шекель. 

Лекс. 1627.453: Сикль — рожай ваги. Сикль святьій — 20 

мЬдниц или п^нязей. Сикль важит полталяра, 400 сиклов 5 

таляров. 
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Сикофант — з гр. зукоп — смоківниця і рЬапеіп — показу¬ 

вати: донощик, наклепник (Псал. 72:4, Притчі 28:16). В старій 

Греції забороняли вивозити фіги, а хто доносив на кого про вивіз 

фіг, той звався сикофантом ($ікорЬапіе$), а з часом це слово стало 

визначати взагалі донощика, шантажиста, наклепника. 

Сйла — чол. ім’я, арх. ст. сл. Сила, гр. хижак. 

Лекс. 1627.454: Сіла, ел. усмотруючій або обьічаючій. 

Т. т. 459: Сила — ім’я апостола. 

Про Силу згадано разом з Варсавою у Діях апостолів 15:22. 

Сила — міць, посилювати — зміцнити, посилення — зміцнен¬ 

ня. 

У давній мові сила означала: І. спроможність щось здійснити. 

2. могутність. 3. насильство, примус. 4. збройні сили. 

А коли будєт сила мод я да динои своєи... двізстє коп... 

отложу (Черняхів, 1485-1500 А$ 1, 121). 

Сила часто уживається як „багатство”. Це стародавнє 

значення. На збори зібралася сила народу. Часто „сила силенна” 

— надзвичайно багато: У церкві була сила силенна людей. Нечиста 

сила — диявол. 

Сила необхідності „Більшість воює лише в силу необхідності, 

з інстинкту самозбереження” (Гонч. Л. і 36. 35). 

Сила сЬеІ або теосі дуже часто визначає в біблійній мові 

багатство, маєток, набуток, пор. 4 М 31:9, Пр. 13:22, Йов. 15:29 і т. 

ін. Часом це військо, 5 М 11:4. Так само сЬозеп — сила — це 
багатство Пр. 27:24. Ось тому заповідь Господня Втор. 6:5: 

„Возлюбиши Господа... всею силою твоєю уєсЬоі теосіесЬа це — 

всім своїм маєтком; і тут теосі значення однакове з сЬеІ (Див. мою 
статтю „Люби Господа свойого всім серцем своїм”, „Слово Істини” 

1949 р. ч. 18 ст. 21-24). 

Щодо етимології див. сильний. 

Силаба — з гр. $уІ1аЬе одна або більше літер, які вимовля¬ 

ються одною емісією (випуском) голосу. 

Лекс. 1627.453: Силлаба, зри силлява (на ст. 459 цього слова 

нема). 

Силван, -на — ст. сл. Силваїть, Силоуань або Силоуянь, гр. 

Зііоапоз, лат. 5і1уапи$ від зііуа — ліс, лісовий, римський бог лісу. 

Слов'янські форми ще і Селіфан — рос. Селифан і Саливон, у 

давній мові Селивон'ь. Жіноча форма — Сильвія. 
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Пишеть король е. м. ... абьі Петругь не вступался вь тьіи 

люди, на имя вь Езьікеича а вь Саливона (1498 АЛМ 169). 

Силойм — ставок з південносхідного боку Єрусалиму ЛК 13, 

4,7 6, 9:7, 11. У Івана 9:7 читаємо: „Умьійся вь купили СілоамсгЬ, 

єже сказається послань”. Д. євр. ЬаззіїоасЬ — посланий, але зііоат 
— форма неясна, народня. Ст. сл. Силоамь. Сілоамь. 

Лекс. 1627.424: Сілоам посланьїй, або голь, або окруженіє з. 

сир. обдираючій. 

Силогізм, -му — гр. $у1І0£І$ГП0$ — умовивід, який охоплює 
три судження, з яких третій є висновком перших двох. 

Лекс. 1627.269: Умьішленіє, довод, си. їлогізм. 

Лекс. 1627.459: Силлогізм — довод. замьїканоє, Силлогіс- 

мую — уважаю, розважаю, бачу, довожу, вивожу, замьїкаю. 

Силос, силосу — сочний корм для худоби від ісп. зііо, мн. зііоз 
— те саме. Добувається через заквашування зеленої маси рослин. 

Силуйн — див. Силван. 

Лекс. 1627.454: Сілуанчи Селіван — л'Ьснік, дикій, л'Ьсньїй, 

боровьій, сілка, лат. лізе. 

СиЛЬВЄСТР, -СТра — СТ. СЛ. СиЛЬВеСТрЬ, Лат. ЗІІУЄЗІГІ8 — 

лісовий, лісовик. 

Лекс. 1627.454: Сілвестр — славен. 

На ніч від 31 грудня, день святого ( ильвестра у католиків 

кінчається старий рік. Тому особливо > містах роблять учту 

Сильвестра. 

Сильний — дужий, ст. сл. сильнь, прпкм. від ім. сила, який в 
свою чергу виводиться з індоєвр. кореня з значенням стягувати, 

зв’язати зі- див. нім. Зеіі — шнур, лит. а І - 5 а] 1 а — мотузка, 

пов’язка, ст. сл. сило (див. сильце). 

Слово о п. І. 1187р.: Сильного брата моєго, 26. 

Сильцй — пристрій у вигляді петлі для ловлення птахів 
здрібн. форма давнього сило, див. сильний. 

Лекс. 1627.156: Пленйца — сило, поворозок. 

Т. т. 253: СЬть, сЬтка — сило. 

Сим — д. євр. Зет, гр. Зет, лат. Зет. ц. сл. Симь — старший 

син Ноя 1 М 10:21, 5:32, 6:10, 9:23 прабатько семітів. Євр. зет — 

ім'я. 1 М (Книга Буття) 10:21 дає: „А Спмові — теж народилось 

йому, він батько всіх синів Еверових, брат старший Ефета”. 
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Три сини Ноя — Сим, Хам і Яфет в перекладі Шем — ім’я, 

Хам — тепло і Яфет — гарний. За Старим Заповітом Шем 
прабатько людського роду відновленого після потопу, родоначаль¬ 

ник народів Елама, Месопотамії і Сирії. 

Лекс. 1627.453: Сим — имя, прозвиско, также слава, 

достойность, або покладаючій, поставляючій, або положеньїй, 

посаженній. 

Старєвр. ш завжди відповідає грецьке с тому Шем-Сим, і в 
жодному разі не тому що корінь імені д. євр. сам — покласти. До 
речі, вимова с замість ш була типова і для північно-євр. племен, що 
і пояснює знаменитий епізод з книги Суддів про вимову слова для 
колоса сиболет замість шиболет людьми з племені Єфрем. 

Симург — в іранській міфології віща птиця, виступає як 

знаряддя доброї чи лихої долі. Подібне на орла. Зображення такої 

птиці, якій гарна жінка підносить до дзьоба келих, наявне в одному 

з посудів скарбу Аттіли. Можливо це основа згадки про птаха, див. 

у Слові про Ігорів похід, а також і божества Сімрагл, про якого 

згадано в Почаковому літописі, як божество, якому поклоняли 

східні слов’янські язичеські племена. Цей птах займає важливе 

місце в пантеоні чорних булгар. 

Симбіоз — форма співжиття організмів різних видів з гр. 

через лат.; в 3. У. частіш симбіоза, ж. р. з п. зуш^ога. 

Сгімвол — у художніх творах фізичний предмет, який має 
моральне значення, у теології — символ віри — формула, яка 
вміщає основні догмати християнства. Виводні слова — символіка, 

символізм. Походить з гр. слова яушЬоІоп. 

Лекс. 1627.460: Символ — знак, цЬха, гасло або склад, 

складка, зложеньє на бесіду. 

Сймон, -на — ст. сл. Симонь, див. Семен. 

Лекс. 1627.454: Сімонь— слухаючий або послушньїй. 

Симонія — від імені Симона Мага, відомого гностика, який 

хотів за легендою купити від св. Петра уміння робити чудеса. 

Симонія — це торгівля церковними коштовностями. 

Симха — часте ймення серед жидів, але носового походження 

від д. євр. $ітсЬаЬ — радість пор. 2 Сам. 6:12. 

Син, -на — ст. сл. сьшь, слово всеслов’янське і індоєвр., 

корінь $и-чинити нащадків, продовжувати роду, форма зипи 
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визначає „народжений матір’ю”, або „вигодований матір’ю”. Укр. 

син, синок, синаш, синеня, синів, синова — жінка сина, синовиця — 

дочка брата, племінниця, усиновляти і багато інших. Відповідники 
в інших мовах: рос. сьін, п. $уп, лит. $ипи$, інд. $ипи-, гр. Нуіоз, інд. 

млім — вагітність, $иіі — народження. 

Слово о п. І. 1187р.: ПосЬяни костьмн руекихь сьїновт. 

Часом і на доню кажуть „син”. А Спидницький: Біжи, сину 
(до Теклі), буди! 106. 

Син людський — гебр. Ьеап абат — людина, людська істота. 

Це той, хто служить народові, служачи тим Богові. Пророк. Ц. сл. 

сьшь человеческій. У Новому Заповіті — Син Божий. Пор. Єрем. 

49:1 8, Єз. 2:1. :. . •« , 

Синагбга — з гр. $упа§о§е — зібрання, сходи. 1. зібрання 

віруючих євреїв. 2. єврейська церква, євр. релігійний закон. 3. 

будинок для богослуження в євреїв. Вона замінила великий 

єрусалимський храм, бет гамікдаш, який після його зруйнування 

римлянами 70 р. н. е. вже ніколи не міг бути відбудований. Це 

неможливо навіть сьогодні, після заснування єврейської держави, 

бо на місці колишнього єрусалимського храму стоїть мусульман¬ 

ська святиня, мосхея Ел-Акса. Тому поки-що євреї з серйозною 

допомогою діаспори побудували у новому місті велику синагогу. 

М.Л.К. 

Синаксар, -ря чи синаксарій — (походить від синаксис) 

збірник з писань християнських Отців якого читали на цих 
сходинах. Змістом синаксарів звичайно були подвиги Святих. 

Синаксис, -са — з гр. .чупакяія — збори, від гр. яупа^о — 

сходитися, збиратися. Так по гр. звуться сходини поза Літургією 
православних християн, на яких читали й співали. 

Синдон — арх. пояснення цього слова знаходимо з Беринди. 

Лекс. 1596.26 б: Сіндои — з тонкого полотна простирало 
албо рантух. Для того так названо, же налерв-Ьй й М'ЬсгЬ Сідоніз 

почато тоє робити. 

Синедріон — гебр. гр. слово, гебрейський сейм, найвища рада 

церковна, судова й політична в гебреїв. Євр. форма — санхедрін. 

Санхедрін діяв від II ст. до н. е. до І ст. н. о., будучи заснований під 

час грецької влади в Палестині. Він мав 70-71 членів і складався з 

вищої церковної ієрархії, книжників і старійшин. 
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Синій, -я, -є — прикм. темноголубий, небесний, ст. сл. синь, 

синь. Перше визначало блискучий, ясний, пор. Слово о п. І.: Синіи 

мльніи — тобто блискавка. Але стародавні пам’ятки XX XIV віків 

не мають „синій-ясний”, бо таке значення рано загубилося. Слово 

всеслов’янське і праслов’янське, але по всіх мовах синій — 

небесний. У давнину синій, особливо „синьць” часом визначало й 

„чорний”, а звідси й диявол — ефіоп. Слово дуже рясне в укр. 

мові — синити, синіти, синець і багато ін. Завжди синє море, синє 
небо. У Слово о п. І. 1187р.: „Позримь синего Дону”. Зах. Укр. 

синий. Синьо-жовтий прапор — державний прапор незалежної 
України. 

У давній мові „синя рана” — синяк: 

„Никто да нєсмеЬть... глобоу ис них брати ни за дшегоубство... 

ни за татство... ни крьвавьіи рани а ни за синьїи рани (Сучава, 1467 

Мій ІЗос. 125). 

Синкліт — арх., державна рада, гр. зукіеі. Звідси і ім’я 

Синклітика. Див. Секлета. 

Лекс. 1627.459: Сигклит — сенат, панове радньш, рада. 

Синклитикія — жін. ім’я. Див. Секлета. 

Лекс. 1627.459: Синклитікія — Сенаторка. 

Синкретизм — грецьке слово „мішанина”. Назва повстала від 

назви острова Крит — Кгуїу. Міста цього острова безперестанно 

воювали одне проти одного, але в разі нападу неприятеля негайно 

поєднувалися в одну силу, творячи непереможну „мішанину”, 

синкретизт, Плутарх Мор. 490 б (див. Зі. \Уііко\узкі, Зкіабпіа £геска, 

1936 з. 230). 

Синова — синова жінка, в 3. У. синова. 

Лекс. 1627.229: Синбха — невістка, сьінова жона. 

Синод — гр. зіпосіоз — збори. Синодами називались у Середні 
віки у Німеччині ті церковні суди, які виносили рішення в карних 
справах і в питанні віровідступництва, судили т. зв. єретиків. З 
другого боку святий синод став найбільшим релігійним автори¬ 

тетом у православних церквах, який виносить рішення в канонічних 
питаннях, в питаннях церковної освіти і дисципліни в рядах 
духовенства. Він складається з представників вищого духовенства, 

починаючи від єпископів і з фахівців з теології. Петро І скасувавши 

в 1721 р. патріаршество заснував вперше найсвятіший правительст- 

вующий синод, який зберігся і після відновлення патріаршества і 
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перед яким відповідає сам патріарх. 

Лекс. 1627.460: Синод — собор, згромаженьє, з’^зд. 

Синбдик, -ка — список померлих для їх поминання, пом’яник. 

З гр. зупосіісбп — збір, збірка. Див. мінологій. 

Синбк — здрібн. від сл. син. „Мамин синок’' — розбещений, 

випещений. 

Синбнім — з гр. зупопутоз — одноіменний. Синоніми — 

слова різнобринячі, але близькі або й однакові своїм значенням. 

Напр. чудовий — чарівний — прекрасний; вродливий — гарний; 

тяжко — важко; скучати — сумувати. Синонімів у нашій мові 
дуже багато, вони мають свого словника синонімів, де докладно 
вияснюється значення кожного синоніма. Часто буває, що синоніми 
мають дуже тонку, мало помітну відміну. 

Українська мова знає багато чужих слів, що сильно закоріни- 

лись в нашій мові, а разом з тим вони мають і своє туземне слово, 

напр. аероплан — літак; лінгівістика — мовознавство; аплодис¬ 

менти — оплески; пейзаж — краєвид і багато подібних, — це не 

синоніми, а слова кальки. 

У Біблії майже третина її писана гебрейськими віршами, а 

система гебрейського віршування заснована на синонімічній 

побудові віршових рядків. Ось тому Біблії переповнена синоні¬ 

мами, — за Біблією гебрейською і грецька та копія її старо¬ 

слов’янська Біблія — це джерело синонімів у слов’янських мовах. 

Так само і в народних піснях часто бачимо свободне вживання 

синонімів. 

Сйнопсис, -са — коротка історія, від гр. зупорзіз (зуп та ор£о 

— дивлюся) — розгляд, огляд. Класичним історичним синопсисом 

був Синопсис Архимандрита Інокентія І ізеля (+1683), виданий у 
Києві 1674 р. — він став підручником історії і за 1674-1861 роки 
мав 25 видань. 

Синтаксис — частина граматики, яка вивчає функції і 
упорядкування слів з гр. зупіакзіз, рос. синтаксис, п зкіасіпіа. 

Сйнтез, -зу — голічна операція протилежна аналізу, усклад¬ 

нення розрізнених понять в одне ціле, узагальнення, з гр. зупгезіз, п. 

зупіега; на 3. У. синтеза. 

Сйпати — зрушити падаючи щось дрібне, сипке, з первісного 

суп з зиріу — насипаний, повний; праслово, лит. зиріі — колихати, 
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др. прусське заріз — насип, лат. зираге — кинути, сііззіраге — 

розкидати, рос. сопка — насип. Слово о п. І. 1187р.: Руского злата 
насьіпаша, 22. 

Т. т.: Сьіпахуть ми великий жемчюгь, 23. 

Сир, -ру — рос. творог. Вибір з квашеного молока, слово 

всеслов’янське і індоєвр.; рос. сьір — ферментований сир, п. зег, ц. 

сл. сьірь, срб. сир, первісне значення квашене молоко, як в інд. 

зица, лит. зигіз — сир, нім. заиег — кислий. 

Сиракуза — гр. місто в Сицилії, батьківщина Архімеда. 

Лекс. 1627.460: Сиракусьі — притягаючій гвалтом. 

Сирах Ісус (євр. ІезиаЬ) — син Сираха, автор апокрифної 
моралізаторської книги в епоху ІІ-го Храму. Книга не увійшла до 
єврейського канону, зате наявна як в слов’янському каноні, так і в 
перекладі Лутера. Його залюбки цитує Сковорода. Вона була 
відома довгий час лише в грецькому варіанті, але староєврейський 
оригінал був знайдений наприкінці ХІХ-го століття в каїрській генізі 
(хранилищі євр. рел. книг), а після ІІ-ої світової війни серед 
кумранських рукописів. Сирах — неєврейське ім’я, але такі 
комбінації, коли ім’я єврейське, а патронім грецький були досить 
розповсюджені серед євреїв в Александрії. Беринда прикидає всякі 
можливі єврейські значення, звичайно безпідставно: 

Лекс. 1627.454: Сірах — пишеньє, щебетаньє, кшиканьє ужов, 

або п'Ьснь брату, або дар порожній. 

Сирена — грецький міфологічний персонах з Одіссеї Гомера, 

вигляд якого досить точно описаний в Беринди. У сучасній мові 

слово стало іменником загальним і означає різні технічні прилади, 

які випускають сильний звук. Напр. під час війни гули сирени, коли 

налітала чужа авіація, або же сирени гудуть, звучи робітників до 

заводів. 

Лекс. 1627.454: Сіреньї — див. мбрскій, до пояса стан 

панський, а дал й риб'Ьй. 

Сйрий — 1. покритий вологістю: сира земля, сира могила. 2. 

вологий. 3. не варений. 4. не до кінця вироблений. Рос. сьірой, п. 

зигои/у, ц. сл. сьірь, чс. зугу, лит. зигаз, швед, зиг ресі — сире дерево, 

нім. заиег — квасний. Див. сир, суровий. 

Сйріч — ст. сл. сир^чь, арх. тобто. 

Лекс. 1627.218: Сир'Ьч'Ь — то єст, правдиве. 
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Сйрія — географічна грецька назва, властива етнографічна 

назва Арам, так звався син Сима, Буття 10:22. По арам. Сурія, по 

перс. Сористан, по араб. еш-Шам — земля на ліво, цебто північна 
земля. Див. Арам. 

Сироватка — в рос. мові переставлення складів: сьіворотка 

— рідина, що,виділяється при загортанню молока. Див. сир. 

Сировинй, -й — добутий або вироблений матеріал, призна¬ 

чений для дальшої промислової обробки. Від слова сирий. Див. 

сирий. 

Сирбп, сиропу — лат. зігориз, солодкш напій. 

Сирота — дитина, яка зосталась без батьків, ст. сл. сирь — 

самотній, без нікого, без матері. Стародавнє сирота — самотність, 

сир-ота; пор. темнота, сухота. 

Сисбй, -соя — ст. сл. гр. смиренний, блаженний. Сисой жив у 
У-ому віці у пустинних місцях Єгипту, будучи послідовником і 
наслідником св. Андрія. 

Лекс. 1627.454: Сісой — см-Ьрен. 

Система — з лат. зузіета, з гр. ідент. слова. Система означає 
в суч. мові .1. порядок, зумовлений певним складанням речей або 
частин. 2. принципи певного вчення. 3. сусп лад, організація. 

Ситий — прикм. 1. який не відчуває голоду. Ситий голод¬ 

ного не розуміє, багатий не розуміє бідного, отже ситий також той, 

який живе в достатку. 2. товстий. 3. поживний — про страви. 

Праслово лит. зоїиз, лат. заііз — ситий, гр. заііз — насичений, гот. 

заніз, нім. заи — ситий, який наївся. 

Лекс. 1627.469: Фуд, сир. Толстая або сьітая. 

Сиф — ст. сл. Сифт>, д. євр. Зеї, Кн. Буття 4:25 — по традиції 

третій син Адама і Єви. „І пізнав Чоловік іще жінку свою — і сина 

вона породила. І кликнула ймення йому Шет (Зеї), бо Бог дав (заї) 

інше насіння за Авеля, що забив його Каїн. Отже за Біблією Зеї від 

за: умістив, дав. Проте в Ізраїлі цього імені дітям не дають тому, 

що в сучасній мові означає сідницю, гудзицю. 

Греки не мали ш, і всі ш з єврейських імен переробили по 
своєму на с. Тому і Зеї переробили на Зеї, а за греками й ми 
зробили своє Сиф, хоч ш у своїй мові ми маємо. У другому місці 
5:38 ще раз говориться про Шета, а ім’я йому дає вже чоловік: „І 
жив Чоловік століт і тридцять літ, та й сина породив на подобу 
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свою та на постать свою і закликав йм’я йому: IIIет. 

Шет виступає у давній апокрифічній укр. літературі. 
Лекс. 1627.453: Сиф — положений, посаженьїй, положил або 

основаніє. 

Сифбн, -а — 1. трубка для переливання рідини. 2. посудина 
для газованої води. З гр. через фр. $ірЬоп. 

Сйхем — д. євр. ЗесЬет — плече, хребет, ст. сл. Сихемь. 

Місцевість на території давньої Палестини на південь від Самарії. 

Лекс. 1627.454: Сіхем — рамя, або часть, або раноє вандро- 

ваньє. 

Сіамські близнята — близнюки, що народжуються зрощені. 

Вперше засвідчені в Сіамі, тепер Таїланда, тому і так названі. Це 

були Чанг і Енг Бункер, прожили 63 роки 1811-1874, були оженені і 

мали нормальних здорових дітей. Але здебільшого сіамські 

близнята гинуть вже в дитинстві, тому в наш час роблять успішні 

спроби хірургічного розділення сіамських близнят. Успіх залежить 
від того, в якій мірі вони зрощені. 

Сївер — ст. сл. с'Ьверь — перше вітер північний, пізніше 
північна сторона, північ. Переносно пітьма, рів. Лекс. 1596.252. 

Сівера — „А друзіи же словене сіщяше (на Сівері, півночі) по 
Десні), і по Семі, і по Суліь і нарекошая СЬвера” (цебто північні) 

(Іпат., Літ. 4). 

Виведення назви сівер’ян із слова з значення північ —* вплив 
народної етимології. Насправді, сівер’яни були протобулгарським 
племенем себер. Див. север. М.Л.К. 

8і УІ8 расет, рага Ьеі Іит — лат., якщо хочеш миру, підготуй¬ 

ся до війни. Тобто агресію може стримати тільки сила противника. 

Сідина — рідко, те саме що сивина, з судина. 

Сідло, -ла — упряж для їзди верхи, видіння для вершника, 

рос. седло, п. 8Іос111о, первісна форма седьло. Слово праслов. і 

ідноєвр.; нім. Заиеі, гр. Ьеііа, лат. $е11а з *$есііа. Всі ці слова 

означають сідло або крісло. Див. село. 

Сізїфова прйця — крилате слово, взяте з гр. міфології і 

визначає: нескінчена праця, марна праця. Давній грецький цар 

Сізіф тяжко провинився і боги засудили його на вічну марну працю: 

викочувати на гору тяжкого каменя, який з вершка гори все 
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скочувався назад під гору. Сізіфова праця описана в XII пісні 
„Одісеї” Гомера. 

Сік, соку — ст. сл. сокь, за А. Соболевським слово скіфське. 

Звідси сочити (Филип. 27). 

Сікбр — п’яний напій, але не вино; д. євр. хесЬаг того ж 
значення, гр. зікега, ст. сл. сїкерь. Пор. Числа 6:3, 28:7, Суддів 
13:4, Лев. 10:9 і ін. Лк. 1:15: Сікера не имать пити. 

Сікера — див. сікер. 

Лекс. 1627.454: Сікера євр. хм^ливій напиток или пьянство. 

У творі Г. Сковороди „Убогий жайворонок” знаходимо таке 

цікаве пояснення до слова сікера: Сікера єсть слово еллинское, 

значит всякое питье упоевающее, пьяное или хм'Ьлное, кром 

единаго гроздного вина, хлізбное же назьіваемое вино в том же 

всеродном имени заключается, сего ради пишется: „Вине і сікерьі 

не имать пити”. Там же він говорить, що на Україні сікеру 

називають головичник. 

8іс ігапзії £Іогіа шипсіі — лат. так проходить слава світу, 

вислів часто вживаний в катол. літературі, в тому числі і на іконах, 

означає, що все земне, в тому числі і слава, пишність землі — 

скороминуче. 

Сіль, сблі — біла речовина з характерним гострим смаком, 

головна приправа до їжі, оскільки її складові частини — хлор і 
соді ум необхідні для організму, в давнину коштувала досить 
багато, бо, напр. на Україні її привозили з далекої відстані, головно 
чумаки. Рос. соль, п. збі. Прасол — людина, яка торгує сіллю. 

Праслово *$оіпі, *зоЇЇа, ер. Ьа1$, лат. $а1, нім. Заіг; від солі — 

солонина, солодкий, солод. Див. слатина. 

Сіль землі — найдорожче, всім потрібне. Вираз євангель¬ 

ський — Матвія: 5:13. Так Христос назвав своїх учнів. 

З’їсти з ким пуд солі (пуд = 16 кг.). Час на спожиття пуда солі 

дуже довгий, стільки же треба, щоб насправді пізнати близьку тобі 

людину. 

Сількбр, -кор — абревіатура від сільський кореспондент. В 

Радянському Союзі так називали людей, які дописували до газет з 

села, це головно ті, які інформували про тих селян, які не 

підкорялись розпорядженням радянської влади. Такий персонаж 

ліг в основу роману А. Головка „Бур’ян”. 
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Сім, семи, сімох, сімома — числ. спільнослов’янське і 
індоєвр. слово, ст. сл. семь — сім, седмь — сьомий; рос. семь, 

седьмой; п. зіесіет, зіесіт; чс. зесіт — зберегли первісне д як і п. 

зіосіту. Як і всі інші первісні числівники походить від порядкового 

лат. зерптиз, д. прус, зерипаз, лит. зерїупі, інд. заріа-, нім. зіеЬепіе. 

Лекс. 1627.217: Сімдесят. 

Сім чудес світу, як їх називали стродавні автори, це найбільш 

дивовижні на їх думку витвори людських рук, а саме: єгипетські 

піраміди, александрійський фар, висячі сади Семіраміди, храм 

Діани в Ефесі (спалений Геростатом), статує Юпітера в Олімпії — 

твір Фідіаса, мавзолей у Галікарнасі, Родоський колос. 

Сімнадцять — зах. укр. сімнайдцять, див. дванадцять, ст. сл. 

седмь на дєсатє, давнє сємнадцать. 

Сім’я — родина, ст. сл. с*Ьмья, сВмия — челядь, раби, слуги, 

сім'я; рос. семья, ст. сл. еЬминь — робітник, слуга, челядь. Пор. 

лит. зеіта — сім’я, зеіту — челядь. У сучасній мові сім’я це 
люди, близькість яких визначається родовим спорідненням, у 
давній мові це ряд поколінь, що походять від одного родоначаль¬ 

ника: 

Архимандрит Иосафь... и вьс'Ь братство яжє о христ'Ь, 
видізвшє ми сьіновство и прїятєлство, твоє произволєнїє сьтворихом 
и о том слюбихом твоєи милости и твоєи отраслиє и твоємоу 
сЬмєни, поколи боудєт СВАТОЄ М-ЬСТО сїє, да б^дєт от нас твоє 
благоє произвоєнїє (Путна, 1476 ЕЮ І 217). 

Споріднено етимол. із словом сім’я. 

Сім’я — насіння, ст. сл. С'Ьм’я. Див. сіяти. 

Сіни, сіней, сіням, сіньмй, в сінях — нежила частина селян¬ 

ських хат, яка з’єднує жиле приміщення з ганком. Слово розвину¬ 

лось з первісного значення: тінь, покров; див. сінь. Рос. сени, п. 

5Іеп, лит. зіепа — стіна. 

Лекс. 1627.317: Двор, сЬнь — с^ні, притвор. 

Сіножать, -і — дуже давнє слово відоме з пам’яток ще зо 

Смоленської грамоти 1150 р.: Даль землю сь с'Ьножатми и на 
Сверковихь лукахь с ножати. Словник Міклошича подає ще слово 
„сЬножатва”. Пізніше повстало „сінокос”. Було ще церковне 
слово „с'Ьнос'Ьчище або сЬнос'Ьчь — луг, сінокос, у нас невідоме. 

Повстання слова сіножать не зовсім ясне, але, здається, серп 
старший за косу, по пам’ятках „серп” широко відомий уже в XI ст.. 
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також і жати, натомість „коса” і „косити” відомі тільки з XIV ст. 

Можливо, що спочатку якийсь час і на „косити” говорили „жати”; 

пор. стріляти — пускати стрілу і „стріляти” з рушниці. Тепер 

„сіножать” тільки „луг”, а „сінокіс” — і луг і пора косовиці. Пор. 

О. Курило, Матеріали до української діалектології, Київ, 1928 ст. 

21: „Сіно не жнецця, а косиця, то не „сіножать” а „сінокос” а 

„сіножать” то якось дурни люди вигадали таке слово.” 

Сіно — праслово, рос. сено, п. $іапо, ц. сл. сЬно, гр. коіпа, 

угор. 82епа запозичено у слов’ян. 

Лекс. 1596.29: Село — поле, лука, сіножать. 

Лекс. 1627.218: Лука, сіножать. 

Т. т. 257: Травник — сіножать. 

Сінь — арх., те що покриває, сховує щось, покров, церк. 

дашок вівтаря над престолом. У давній мові сгЬнь це тінь; гр. зкіа, 

срб. сен, п. сіегї. 
Слово о п. І. 1187р.: Подь сЬнию зелену древу, 42. 

Будка — куща, колиба, сЬнь, скинія, селеніє, Син. 10. 

Сібн — д. євр. Сіііоп, гр. 5іоп, ст. сл. Сїонь. Д. євр. Сі]’оп 
виводять від сщай — гола пустиня, скеля, зменшена форма на -он 
(пор. І8оп — чоловічок) СЩоп — пустиня на горі, щось ніби лиса 
гора. Д. євр. Сщоп та гр. 5іоп жіночого роду, а не чоловічого, як це 
плутають багато перекладачів в Пс. 69 (68) в тому числі і переклад 

ст. слов. За традицією на горі Сіон стояв палац царя Давида. 

Сіонізм, -у — політ, рух євреїв скерований на відбудову 

єврейської державності. Засновники сіонізму в сучасному 

розумінні був віденський журналіст і письменник Теодор Герцль 

(1860-1904). Він мав розмову з І. Франком і ця розмова вплинула 

на повстання поеми Франка „Мойсей”. М.Л.К. 

Сіп! — рухонаслідування охоплення за щось. Звідси — сіпати, 

сіпнути, сіпання. З прамови. 

Сіра — те саме що сірка. Хімічний елемент, легко займиста 

речовина блідо-жовтого кольору, наукова назва сульф. Назва 

походить, мабуть, від сірого кольору. 

Лекс. 1627.67: Жупель — с-Ьра, сЬрка. 

Сірий — рос. серьій, п. $гагу. Колір середній між білим і 
чорним. Перен.: нічим не примітний, невиразний. Ц. сл. с-Ьрь, 

словен. 5ег-блондин, білявий. Корінь си-; див. сивина, синій. 
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Сірбма, сіромаха — бідна, незаможна людина. Назва, 

мабуть, від кольору сюрдута. 

Сіроманець — від сірий, епітет вовка. 

Сісти — одноразове від сидіти. Див. сидіти. 

Слово оп. І. 1187р.: ВьіеЬдТ> изв сЬдла злата, 22. 

М-Ьл ус'Ьсти по правици маєстату Божого. Катих. 1645 р. 12. 

Сіть, -і — пристрій для ловлі риби, птахів і т. ін. зроблений з 

міцних ниток, які перехрещуються і закріплюються на однакових 

проміжках вузлами. Перен. те що нагадує багато перехрещених 

ліній. Рос. сеть, п. зіес. Спорідн. з словами сіяти, сито. 

Лекс. 1596.30: Тенета, сТть. 

Січень — перший місяць року. Див. календар. В давнину 

січень означав другий місяць року, февраль: мць фєвраль рєкомьій 

січень, Четвероєв. 1144 р. 

Сіяти — кидати зерно в оброблену землю для здобуття 
урожаю, засівати, переносно розповсюджувати серед людей знання, 

освіту і т. д.; ст. сл. сЬяти, працювати. Пор. Пс. 124, 126:5: Хто 
сіє з сльозами, зо співом той жне! З цього кореня що і сім’я, сівба, 

сіть, сито; лит. зеб, зеіи; лат. заіит, зєуі, зетіпаге; гот. заіап. 

Слово о п. 1. 1 187р.: СтрЬли по земли еТ>яше. Тогда сііяшєтся 

усобицами. 

Скаву, скаву-скаву — звуконасл. що означає виск собаки, 

шакала і т. д. 

Скавуліти, скавучати — видавати такі звуки.. 

Скажений — прикм. від сказити — псувати. 

Скажено чинити — у давній мові: анулювати, оголошувати 

недійсним. Тотьі записи оумар'Ьмо тьім то листомь, скажено и 

оуморено чинимь (Сучава 1462 ЕЮ II 285). 

Сказ, -у — гостре інфекційне захворювання ссавців і людини, 

викликається вірусом, передається слюною хворої тварини: собаки, 

кішки тощо. Скажений — хворий на сказ, перен. божевільний від 

гніву. Сказити, скажений — діал. попсований, споріднено з щезати, 

див. щезати. 

Скйза — у давній мові: шкода, збиток, ст. п. зкага. 

Ино мьі для сказьі от поганства з ласки нашое то вчинили и 
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тое ведро меду ему есмо отпустили вечно (Мереч 1496 АЛРГ 69). 

Сказйніє — ц. сл. ськазани — у давній мові: вирок. 

Головньїи панові землі, наших на вєльїх соимєх сєдают от нас 
на соуд-Ьх пр-ьд которьімиж то паньї жалобьі вєлїкьіи д-Ьдичньї 
бували жаловани а из сказанїя бьівало правдиво (XV ст. СЯ 42 зв.). 

Сказати — докон. вид від дієсл. казати; див. казати, 

показати. 

„Скажеш гоп, як перескочені” Пор. І Цар. 20:11: „Хай не 

хвалиться той, хто мета припинає, а той, хто розв’язує”. 

Скакати — стрибнути, пересуваючись скоком. Звуконаслід. 

Слово о п. І. 1187р.: Сами скачють, аки еЬрьіи вльци. 

Т. т.: скача славію по древу. 

Скаковйй — прикм., який має високі бігові якості (про коня). 

„На мить відчула себе скаковим конем” Г. Гордасевич: Прекрасні 

імена жіночі, 165. • 

Скйлити — (зуби) шкірити зуби, вишкіряти, вищиряти зуби — 

сміятися. Походить від ст. сл. скала у значенні щілина. Див. скеля. 

Скалити — робити щілину, виставляючи зуби. 

Скам’й — скамна, скамня, скамниця — зовсім рідкі слова, їх 
подає Сл. Гр. IV, 131. Звичайно укр. лавка. Ст. сл. скамия. З гр. 

.чкатпі, мн. чкатпіа. 

Срезн. III, 364 подає XVI ст. скамийка, скамейка — прикраса 
на колчані, чи не на зразок лавочки. 

Скандйл — з гр. зкапсіаіоп — гостре каміння, нагода упасти 
чи зробити гріх головно внаслідок поганого прикладу, обурення 
викликане поганим прикладом, реакція викликана обурливою 

поведінкою. Влаштувати скандал — розпочати галасливу супереч¬ 

ку. 

Скандербег — албанський вождь (1414-1467), справжнє його 

ім’я Георгіос Кастріота здобув прізвисько Скандербег (бей), тобто 

правитель Олександр (на зразок Александра Македонського) 

будучи на службі в турків. Став на чолі повстання албанського 

народу і примусив їх заключити мир. Постать легендарна. 

Скарб, -у — 1. купа грошей, золота, коштовностей. 2. схов з 
коштовностями з п. $кагЬ з тим же значенням, а ц. сл. слово з якого 
воно походить „скірб-ь” має досить відмінне значення, це жаль, 
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гризота, з нього походить і рос. скорбить — журитися, оскорбить 
— ображаати, срб скрб — турбота, скрбити — турбуватися, 

старатися. Значення п. слова розвинулось саме з цього останнього 
значення. 

И пани его... пьітала мене, єсть ли полотна, и я испов'Ьдил'ь 
полотна вь той кліті, в которои скарбь бьілі> (Вільна 1498 АЛМ 
163). 

Лекс. 1596.13: Живот: мешканьс, и тьіж скарб, грош1>. 

Леке. 1627.221: Сокровище — скарб. 

Скарб Аттїли — так був первісно помилково названий склад з 

23 предметів, головно келихів і мисок з золота 22 каратів вагою 10 

кг., знайдених одним селянином у 1799 р. під землею на невеликій 

глибині у селі Надьсенміклош у Банаті, яке тоді належало до 

Австро-Угорщини (теперішнє Синніколаул Маре, містечко в 

Румунії). Скарб зберігається у музеї Історії Мистецтв у Відні. 

Болг. вчений Нікола Мавродінов і угор. вчений Андраш Алфелді 

довели, що насправді цей скарб належав тюрським болгарам в 

епоху скоро після їхнього хрещення, отже десь у IX ст. На цих 

предметах вирізьблені фігури з міфології чорних булгар, орлопо- 

дібний птах, якому жінка підносить до дзьоба келих, крилатий барс, 

голова бика з рибячою лускою, міфічний звір з копитами і тілом і 

головою мужчини, коронований цар, собака. М.Л.К. 

Скарбнйца — 1. місце, де зберігаються скарби. 2. урядова 
установа, що відає державними коштами. Звідси скарбник — 

людина, яка цими коштами відає. 

Лекс. 1627.246: Сокровище, скарб, скарбнйца. 

Скарббна — цсрк. скринька, в яку кидають гроші па потреби 
церкви, див. корван. Це слово поміщалось в укр. і п. мовах із 

словом карб. 

Скйрга — висловлення незадоволення чимсь чи кимсь, 

офіційне звертання з таким змістом; п. 5каг§а, давнє скргати і 

скрижити — це скреготати зубами, але значення абстактизувалось 

і узагальнилось. 

Лекс. 1627.163: Скарга, скарги покладаньє. Оскаржица— 

которьій на кого скаржит. Скаржуся, скаржу, позьіваю. 

Т. т. 168: Оскарженьє, скарга. 

Т. т. 267: Укоризна, скарга, жалоба, вина. 268: Укоряю — 

скаржуся. 
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Скйржити — подавати скаргу на кого небудь, оскражувати. 

Лекс. 1627Л8: Важду на тя — оскаржую тебе... оскаржу. 

Скйтерть, скатертина, скатерка, скатірка, скатертинка, 

скатерковий — обрус, убрус, шматок матерії, який стелиться на 
стіл. Звичайно походження вияснюється з ска-терть: ска — це з ст. 

сл. двска + ст. сл. тьрть, а разом столо-утиральник, Пр. II 295. 

Пор. болг. покривка, чс\ иЬгц$, п. оЬги$. Слово східнослов’янське, 

рос. скатерть. 

Скатерть самобранка у казках — чарівна скатертина, на якій, 

за бажанням власника, можуть появлятися різні страви. 

Скатерть тобі дорога — іди з Богом, іди скоріше. 

Скверна — арх., книжн. що-небудь нечисте, гріховне. Корінь 

скварі) — що небудь перепалене, опалене, яке залишає пляму. 

Лекс. 1596.29: Скверна — нечистость, плюгавость. Скверньїй 

— нечистьій, плюгавьій покал: (яньїй). 

Лекс. 1627.29: Скверна — нечистость, змазаньє, змаза 

прирожона (первородний гріх). 

Скелет, скелету — фр. $цие1епе, з гр. зкеїеіоп — цілість 

костей людини і хребетних тварин в їх природному розташуванні. 

Скбля, -і — великий камінь, який стоїть нерухомо в землі, 

праслово; рос. скала і осколок — шматок каменю, п. зкаїа, акеїіи 

— розколоти, латв. зкіЦа — розділяю, гот. $кфа — різник, вірм. 

сеіит — розколоти. 

Лекс. 1627.146: скала, дебря. 

Скеля Ізраїля, сиг Іізгаеі, назва Бога, напр. Ісайя 30:29 й ін. 

Див. Петро, кифа, кіфа. 

Скептицизм, -у — з гр. $кер$І8 — сумнів, вчення грецьких 
філософів, яке твердить, що ми нічого не можемо знати напевне. 

Такі ідеї наявні в Геракліта, Парменіда, в деяких софістів і в Піра, в 
новітні часи ці погляди висловлював англ. філософ Девід Гюм. 

Скйба — шар землі, який вивертає плуг під час оранки. З нім. 

ЗсЬеіЬе через п. зкіЬа, у чс. також зкуша. 

Лекс. 1627.257: Толща — скйба вьюраная. 

Скймен — арх., молодий лев. 

Лекс. 1596.28 б: Скймен — лев молодьій. Скимни — дети 

лвовьі, лвенята. 

Лекс. 1627.455: Скймен — лев молодьій, дитя лвово. 
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Скйнія — рос. скиния — намет, в якому по твердженню 

Старого Заповіту, книга Вихід, повинно знайтися Святая Святих з 

гр. зкепе — намет; див. сінь, сіни. Ст. сл. скйнія. Вихід 25:9 гебр. 

тізкап. 

Лекс. 1596.26 б: Скйнія — сЬнь, таш, нам-Ьт. 

Лекс. 1627.455: Скиніа — метафоріце ятка, крамниця, зри 
селеніе и сЬнь. 

Скипетр — жезло, знак влади монарха; ст. сл. скьіпьтрт> з гр. 

.чкурігоп — жезло. 

Лекс. 1627.455: Скипетр — держава или ласка царская або 
перло, або пал дат королевекій. 

Скипетр — берло, Син. 5. 

Скиптрофорос — носій скипетра, монарх — слово грецьке. 

Лекс. 1627.301: Цар — круль, король, найвишшій пан, 

скиптрофорос. 

Скирта, скирти — Див. стирта. 

Скит, -у — невелике житло ченців-самітників. 

Богомислности м'Ьсце — скигь, Син. 8. 

Скитник — монах самітник, схимник, анахорет. В лекс. 

1627.220 пояснюється так: Подвижник, старадалец, богомьіслец, 

обучителник, тот, которьій ся цвичит (тобто управляється) 

застигнути страсти, особливе писар в богословіи аскитис зовется. 

Скит — міьсце, где ся того цвичат. 

Скік! скіць! — подвоєне скакіць; рухонаслідування скоку. 

Звідси скакнути, скакати, скік, скоку. З прамови. 

Скілла або Сцилла — за Гомером донька морської потвори 
Кратеуса, яка мала голос, як в собаки, 12 ніг і шість довгих рук, 

жахливу голову і 3 ряди густих зубів. Жила напроти Харібди в 
печері звідки вона чигала на жертви. Ці два чудища сиділи з обох 
боків Мессінської затоки і пожирали всіх, хто наважувався плисти 
цією затокою. їх описав Гомер у XII пісні Одіссеї. Вираз бути між 
Скіллою і Харібдою — бути між двома небезпеками. 

Скільки, скілько — кілька, кілько з давнього колько. 

Скільки горя було тоді, Гр. 26. Своєї землі скільки, Гр. 8. Скілько 

розлито крові, Кул. 369. Див. кілька. 

Скіпати — див. поскепані. 
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Скіра — зах. укр. шкіра. Див. шкіра. 

Скіфи — степові племена, які населяли південну частину 

сучасної України у І тисячолітті до н. е. Про них зоставив записи гр. 

історик Геродот. Скіфська мова належить до іранської групи 

індоєвр. мов. Скіфи були споріднені з кавказькими племенами 
аланів або русів, через яких в науці і вийшла вся плутанина щодо 

походження слова русь — яке справді є одночасно і назвою варягів 
і назвою південного племені аланів. Беринда ще більше комплікує 
справу, вважаючи скіфів татарами: 

Лекс. 1627.455: Скиф — татарин, скифський — татарскій. 

Скифія — татарська земля. 

Скіфія — античність знала про дві Скіфії, знані в науці як 
Скіфія майор — Велика Скіфія, на південній Україні, і Маленька 
Скіфія, Скіфія Мінор — на території сучасної Добруджі — 

Румунії. 

Склад, -у — те саме, що силаба, одна або більше літер, які 

вимовляються однієу емісією голосу. З кореня кла- : класти, лит. 

кіой — класти, розстеляти; д. нім. Ьіасіап, нім. Іасіеп — наванта¬ 

жувати. Грам, термін склад є калькою — див. рос. слог від 

слагать, сложить. 

Лекс. 1627.224: Слог — склад. 

Склад, -у — приміщення для зберігання чогось, омонім слова 

склад — силаба. 

Лекс. 1627.281: Кл'Ьть на схованьє або иншеє якоє м^стце на 

склад. 

Склйдка — 1. складений рівно шматок матерії. 2. те саме, що 

скадчина. 

Лекс. 1627.460: Склад, складка. 

Складні слові — звичайно виразно показують значення цього 
слова, напр. високопоставлений, зубочистка, пароплав, вікопомний, 

злорадний, вітроход, землероб, лісоруб і сотні т. ін. Без більшого 
напруження розуму людина відразу розуміє, що пароплав — велика 
лодка, що пливе парою, землероб — хто, обробляє землю, лісоруб 

— хто рубає ліс, і т. ін. 

Складчина — спільна забава хлопців і дівчат, на яку вони 

„складали” потрібне. Це рід вечорниць. 

Склеп, склепу — це льох, підземний погреб, мурований гріб. 

269 



На Зах. Укр. склеп — це крамниця. Це значення має тенденцію до 
розповсюдження по всій Україні. Походить з п. зкіер, а взагалі 
слово склеп походить від клепати, в такий спосіб робити склепіння, 

а далі приміщення. Див. клепати. 

Лекс. 1627.41: Скарбниця, склеп. 

Т. т. 96: Комора, кл^ть, засклепеньє, склеп. 

Скло, скла — нар. шкло, шкляний, шклити — прозора 
речовина одержана з піску; виріб з такої речовини; посуд для 
рідини. Праслов’янське, лит. зіїкіоз — шкло, рум. зіїсіа; мабуть 
давнє запозич, з герм, мов гот. зіїкіоз — келих від зіесЬеп — 

колоти. Назва виробу перейшла тут на саму матерію. Морє 
шкланоє, Ключ Роз. 1665 р. л. 9. 

Склонйти — арх., рос. склонить, суч. укр. схилити. 
Головні своєи не маєть где склонйти. Катих. 1645 р. 78 б. 

Склянка — часто шклянка; скляна посуда циліндричної 
форми для пиття; діал. погар. Див. скло. 

Лекс. 1627.234: Сткляница: склянка албо кубок, чаша, 
келих. 

Сковородй — посуд для смаження, ст. сл. сковрада, сковьра- 
да., сковорода. На Зах. Укр. і на Поділлі — пателня, на Закарпатті 
— тепші. 

Скоморох — мандрівний музикант, танцюрист, чарівник, 

чаклун, давньорус. скоморохь, ц. сл. скомрахь, староп. скотгозпу 
— нескромний, безсоромний, $ко\Угозпу — веселий. Етим. слова 
неясна. 

Скопець — людина, якій зробили кастрацію, головно ті, які 
належали до секти скопців. Цю секту заснував у Росії неписьмен¬ 

ний селянин Селиванов (пом. у 1832 р.) і вона розповсюдилась під 
час нападу Наполеона в Росії у 1812 р. у зв’язку з сподіваннями 
кінця світу. Скопці довели до крайнощі аскетичні ідеї христи¬ 
янства, вважаючи всякий сексуальний акт гріхом. Самокастрацію 
робили після народження першої дитини, від неї багато людей 
помирало. Після війни 1812 р. царський уряд заборонив цю секту, 

але не зміг викоренити її. 
Слово скопець відносить і до тварин, див. дієслово скопити, ц. 

сл. скопець — кастрат, лит. зкорії — видовбувати, гр. зкарїо — 
окопую, лат. саро — каплун. 

270 



Лекс. 1627.221: Скопец: жребенец, скопити сир^ч исхластити 

(жрсС'Л). 

Скоропис — див. письмо. 

Скорохід, -хода — той, що скоро ходить. 

Лекс. 1627.426: Курсар, лат. — посланец, скоротеча. 

Скорпібн — ет. сл. скорпии, скоріший з гр. зкогріозш — 

труйлива комаха. Давнє скорпій, книжне скорпіон, з зах. євр., фр. 

зсогріоп. 

Лекс. 1627.455: Скорпіа, скорпій, недв'Ьдокь або інструмент 
воєнньїй. 

Скот, скотина — стародавнє слово для означення головно 
рогатої худоби. 

А кто имєть купити скоть или барана, у баков... не надоб нигд 
мьіто дати, нижь тамь где купил, Сучава 1408 Созі. II 6327. 

Але з дуже давнього часу слово „скот” визначає також 
маєток, гроші, готське зкаиз — гроші. Напр.; Начаша скоть 
сьбирати от мужа по 4 куньї, „Повість временних літ” під 1018. 

Ось через це гр. кгупоз визначає скот і маєток, лат. ресиз — 

худоба, ресипіа — гроші, по інших мовах слово для визначення 
„скота” визначає також маєток, гроші, напр. угор. гпагЬа — 

худоба як і укр. діал. маржина, але рум. таїЛа від слов’ян 

запозичене, означає товар для продажу. 

А по томь ВОВС'Ь дєсать гривень приходить и 10 скуть того 
єсми єщи не брали (1386-1418 Р 35) — тут скоть, скуть — назва 
грошової одиниці. 

У сучасній укр. мові слов скот вже не вживається, рос. скот — 

худоба. Цікава і синонімія товар — предмети для продажу і товар 

— діал. худоба. Все це пояснюється тим, що в давнину худоба 

правила за основу товарного обміну. 

Скотйна — арх, худобина. 

На головному мьіт'В оу Сочав'Ь, от скотиньї один грош 

(Сучава, 1456 Созі. 788-789). 

Скотница — староукраїнське слово, визначало грошовий 
скарб, скарбниця, бо ж „скот” тоді маєток, гроші. Лист Никифора 
до Мономаха: Скотница твоя не скоудна єсть и неистощима. 

Скбчити — зробити стрибок куди-небудь, скакати. Див. 

скакати. 

271 



Слово о п. І. 1187р.: Скочи кт граду Кьієву. 

Т. т.: Уже бо вьіскочисте изт. д'Ьдней слав'Ь, 34. 

Скрайний — часте в Галичині слово, з п. зкгафу. Чоловік 
скрайних переконань, Куз. 255. На Сході не вжив., тут крайній, 

останній, кінцевий, ліберальний. Від держався крайніх поглядів. 

Код. 29. 

Скрані — діал., скорни, бокова частина череба від лоба до 

вуха, ц. сл. скранія, первісна форма *зкот, п. зкгогї; споріднена з 

гр. кгапіо — череп. 

Лекс. 1596.27: скрань — поличок. 

Лекс. 1627.221: Скранія — полички, ягода на лици, скорни. 

Скрань — скронь. 

Скрижаль — плита з священним написом, рос. скражали — 

таблиця; ц. сл. скрижаль — плита, заповітний камінь, порівнюють 

з срб. скрижам — ріжу. Потебня порівнював з дієсл. кроїти, латв. 

кгуаі — дерти. 

Лекс. 1627.221: Скрйжаль — таблица, тяблица. 

Скринька, скриня — 1. невеликий ящик. 2. ящик для листів. 

3. по селах криївка для одежі; зсгіпіит — шафа існує і в лат. мові, 
нім. ЗсЬгеіп, так що може бути і запозиченням або це індоєвр. слово 
Із значенням одвір; п. зкггупіа, є і в литовській мові, але в рос. 

немає. 

И коли єсмьі прієхаль до Станково и нашолв єсмьі тую клТ>ть 
не запечатану ничим'ь и скрьінка тая бьіла не замкнена вт. той кл'Ьти 
(Вільна, 1498 АЛМ 163). А не бралт» изь тое кл-Ьти ничого, ани 

скрини не ворошилг, которая стояла не замкнена (Т. т.). 

Скрип! — звуконаслідування рипу двері, віз, колеса, череви¬ 

ки. чоботи. Всеслов'янське. Звідси: скрипіння, скрипіт, -поту, 

скрипіти, скрипливий, скрипнути, скрипотїння, скрипучий і ін. 

Сюди й скрйпка. З прамови. 

Скрипіти — видавати скрипучі звуки. 

Колеса скрипіли, Укр. пісні, Макс. 7. 

Скрипнув стілець, Гонч. Л. і зб. 22. 

Скрйпка — струнний інструмент; рос. скрипка, п. зкггурсе, 

від слова скрип. Грати на скрипці. 
„Грати на першу скрипку” — підноситися, займати перше 

місце. 
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Лекс. 1596.9 б: Гусли — арфа, лютня, скрипйца. 

Скрйпу-скрйпу! — звуконаслід. візка. 

Скромний — лагідний, тихий, спокійний; рідке в укр. мові. В 
Словн. Гр. IV 144 звосім нема. Але в Укр. рос. сл. V 361 уже 
маємо: скромненький, -ка, скромний, скромник, скромниця, 

скромнічати, окормність. Сюди: ускромити — заспокоїти, 

втихомирити; п. изкготіас. Уживається головно в говорах 

полтавських. Від ст. сл. скормьнь, перше значення обмежений. 

У давній мові вживалось присл. скромливе — пристойно: 

А тоє вьішє писанноє чєрєз князя Кстєнтина... маєть бьіти 

держано и поживано спокойнє и скромливє (Вільна, 1499 АЗ І 118), 

п. 8кГ0ГПІІ\УЄ. 

Лекс. 1627.251: Мйрньїй, средній, скормньїй. 

Т. т. 456: Скромньїй, спокойньїй. 

Скроня, скори — див. екрані. 

Скруха — арх., 1. тяжкий, гнітючий настій. 2. каяття; п. 

зкгисйа — каяття, жаль, від кореня кгисЬу — крихкий; ст. сл. 

ськрушеніє — моральний злам. 

Лекс. 1627.246: Сокрушеніє — скруха. 

Т. т. 268: Умиленіє — скруха сердечная, колоте албо бблесть 
сердечная. 

З скрухою сердечною, Катих. 1645 р. 54 б. 

Скуб! — рухонаслідування висмикання чого з чого: волосу, 

пір’я, трави й т. ін. Звідси: скубти, скубати, скубання, скубтися. 

Скубент — така часом народна вимова слова „студент”, за 

народною етимологією. Бо студенти часто бідні, мов обскубані. 

Скудельник — заст., гончар, ст. сл. скуделникь — гончар, 

ст. сл. скудельнь, скудельний — глиняник. „Сосуд скудельний” — 

горшок глиняний, біблійний вираз, див. 2 Кор. 4:7. 

Скурвий — див. курва. 

Скуток — заст., вислід, наслідок, результат, п. зкиїек; ц. сл. 

скутати (з носовим у) — закутати. 

Скутки Сакраменту, Катих. 1645 р. 44 б. 

-слав — дуже багато власних імен були в нас з глибокої 
давнини на -слав, напр.: Святослав, Мстислав, Ярослав, Вратислав, 

Мирослав і десятки подібних. Значення цього -слав — це славянин, 
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пор. грек — гречанин, болгар — болгарин і т. ін. Так само слав — 

слав’янин. 

Архм. Інокантіій Гізель у своїй праці „Синопсис” 1674 р. Київ 
пише: „В память славні народи славенска і древній Російскіи кня'іи 
сьіном своим имена, припрязающе к слав даяху: тако же Святослав 
сир чь святую снабд ваяй славу, или свдтослав — св^тяся славою, 

Ярослав — яряся за славу, Мстислав — мстяся о слав-Ь, Мечислав 

— тако славен б. 

Слава — 1. широка популярність. 2. репутація. 3. вигук, який 

виражає схвалення. 
Слово о п. І. 1187р.: Рано еста натала себ’Ь слави искати, 26. 

Богу нашому слава во в'Ьки в'Ьков. Аминь (Кобринь, 1401 Ак 

ВАК III 2). 

Лекс. 1627.70: Злослутіє — злая слава. 

Т. т. 222: Слава — хвала, честь или маєстат, велможност, 

годность. 

Слава Господня — в Біблії не рідко замість Єгова маємо 

„Слава Господня” кеуосі ІеЬоуаЬ; пор. 2 М 33:18, 22, 40:34, З М 9:4, 

6, 4 М 14:10, Єз. 10:4, Іс. 40:5 т. ін. Пор. те саме в Новому Заповіті: 

Слава Господня осяяла їх Луки 2:9. Із Біблії цей вираз „Слава 
Господня” сильно поширився по наших різних давніх пам’ятках, 

особливо церковних. 

Слав’яни — Архимандрит Іннокентій Гізель у своїй праці 

„Синопсис” пише: От славньїх делес своїх славянами или славними 
зватися начаша. Такожде и язьік славенскій єдин от седмидесят и 
двох от стол потворені я по размЬщспііо язьїкои нзшедіпій, мм же 

дадс Бог племені! Афстопу глаголлтп, от сланії іімсіш славяпоп, 

славенск наречеся. Цей „Синопсис” І. Гізеля видавався 25 раз як 

підручник історії, і розніс по всьому слов’янському світі, що назва 
слав’яни походить від „слава”. 

Див. слов’яни. 

Слати, шлю, шлеш, послав — передати на відстані, перепра¬ 

вити: рос. слать, білор. слаць, от. сл. давньорус. сьлати, ст>лю, чс. 

розіеіі, п. розіас, праслов. звіап, гот. заЦап — приносить жертву¬ 

вати, д. ісл. хеЦа — переправити, переносити, продавати, алб. заЦет 

— кидаюсь, тікаю. 

Слати, стелю, стелеш — розкладати, див. стелити. 

Сленг — від англ. з1ап£ — жаргон. Сленгами звуться слова 
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чи вислови, питомі якій професії, напр. сленги моряків, малярів і т. 

ін. звідси сленгізм. Частіше вживають аргб. 

Сливе — майже, мало що, рос. почти. Павла вона сливе й не 
бачила, М. Вовчок Оси. 1862 І 81. Під старість сливе і в рот не 
брав, Рудч. Ск. І 74. В 3. У. часто вживають сливе замість насилу, 

рос. одна. Йди сину, спати, бо сливе на ногах стоїш, А. Чайк. На ух. 

65. 

Слизький — ковзкий, на чому не можна втриматись від 

скользать, п. зкіеігас — висковзнути, зііг^ас, 5Ііг§а, зіігкі, рос. 

скользко. Праслово. перв. склизь і скьлз, гр. 1І£(іет — на 

поверхні, нім. зсЬІеісЬеп — повзти. 

Лекс. 1627.165: Ховскій, слйзок. 

Слимак, -ка — безхребетна слюнава тварина роду молюсків, 

равлик, п. зіітак. З того ж кореня, що і слина (слюна), праслов, гр. 

Іеітакз — слимак, нім. ЗсЬІеіт — слюна. 

Лекс. 1627: Зельвьі — слимаки. 

Слина — рідина, що виділяється залозами з ротової порожни¬ 

ни, ст. сл. слина, рос. слюна; слинявий, слюнявий. 

Лекс. 1627.157: Плюновеніє — слйна. 

Слід, сліду — відбитки ноги на чомусь, заглиблення, що 
залишається після переміщення чогось. Вживається також 
переносно. Рос. след, п. зіаф праслово, ц. сл. сл'Ьдь, посл'Ьжде — 

пізніше, посл'Ьдьк'ь — кінець, лит. зіусіаи — просковзнутись, нім., 

англосакс, зіісіап —* просковзнути. Це мабуть первісне значення. 

Слово о и. 1. 1 187р.: ОгГ.д пранить к Дону великому. 

Т. г.: На сл Ьду ИгоревЬ Ьздить Гзакь, 43. 

Слідуючий — новотвір на зразок рос. следующий і нім. Гої^еп. 

Гурток виставив слідучі вистави, „Укр. Гол." №194 — треба — 

такі. Дискусія представлялася слідуючою, „Рідний Край", 1921 р. 

№23 — треба — так, ось так. Слідуюче засідання відбудеться 

завтра, „Діло” — треба — чергове, наступне, дальше. Корінь — 

слід. 

Сліпати — робити що в темноті, їхати по невидному. Свидн. 

Куди ви проти ночі? Вже завтра по видному й поїхали б. А тепер 

чого сліпати? Спасибі, — каже, — а в ночі тепер видкі, 115. 

Сліпота — стан за значенням сліпий, позбавлений зору, ст. сл. 

слЬпота, п. зіероіа, рос. слепота. Праслов’янське. 
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Лекс. 1627.464: Тімей — сліпота, сл’Ьпьш. 

Слобідська Україна або Слобожанщина — крайній схід 
України. В XVIII ст. слово Слобожанщина названо Україною, а 
Наддніпрянщина називалась офіційною назвою Малоросія. Це 
протиставлення кілька разів зустрічається у листах Гр. Сковороди 
до М. Ковалінського. Сковорода народився в Київській області, 
тобто за тодішною термінологією в Малоросії, але останній період 
свого життя провів на Харківщині, тобто на Україні, як він сам 
висловлюється. 

Слобода, слобідка — поселення, утворені ще з XI ст., жителі 
яких звільнялись від податків. Слобода — це пільга, привілея, яка 
подавалась деякий час. Багато „слобід” повстало на Правобереж¬ 

жі, по Руїні, коли землевласники в XVIII в. новопоселеним 

найрізніші „слободи”, напр. у Марка Вовчка, Нар. оповідання т. II 

ст. 174: Як іти од нашої Слободи. В Галичині такі оселі звуть 

„свобода”, напр. Б. Лепкий в „Мотрі” все пише про ці оселі: 

свобода. Мешканець слободи — слободян, часте прізвище. Див. 

воля. 

Слободник — арх., вільний від феодальних повинностей. 

Сїя вьс'Ь вьішеписаннад села монастирская слободники о 

вьсємь (Давидове Село, 1446 Созі. II 251). 

Слббодно — присл., арх. діал., вільно, свобідно, можна 
робити що. 

А вживаючи того дворища не надоб'Ь ни воина ни Яловиц'Ь 
платити а и по-Ьдьниства ни грамотьі носити даль єсмь єму вольно и 
слободно (Казимир п. 1349 Р. 4). 

Слова, словй, словй — так говориться про беззмістовий набір 
слів. Вираз пішов із трагедії В. Шекспіра „Гамлет” (1603). 

Словкб — арх. 

Лекс. 1596: Реченіє — слбвко. 

Слово — мовна одиниця, що являє собою звукове вираження 
певного поняття про зовнішній або внутрішній світ або певного 

сигналу, ст. сл. словєсє, дієсл. сльїти; срб. слово — буква; чс. 

5іоуо — слово, зіоуєзо — дієслово, споріднено через чергування 

голосних із словом слава; праслово зіоуо; латв. зіауа — репутація; 

д. інд. сгауаз — слово, похвала, повага, клич. Авест. згауаЬ — 

слово, повчання, вислів; мало з початку культовий сакральний 
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характер. Давньоруське слово найближче саме до значення 

поняття в давньоперській мові, воно означало повчення, церковну 

проповідь, розповідь — див. Слово о законе и благодати, Слово о 
полку Игоревем. Споріднені слова: гр. к1ео$ — слава, д. інд. сій — 

слава, авест. ргауауаб — слухати, новоперс. $ага§ісіап — співати. 

Слбво в Біблії — за гебрейським сІаЬаг — чисто виражає й річ, 

випадок. Напр. Луки 2:19: А Марія оці всі слова (гебраїзм: речі, 
випадки) зберігала, розважаючи у серці своїм. Пор. Луки 2:51, 

18:34. 

Слово о полку Ігоревім — знаменитий пам’ятник давньо¬ 

руської літератури. Автор невідомий. Найбільш вірогідно, що ним 
був Володимир Святославович, син київського князя Святослава 
Всеволодовича (див. сон Святослава), оскільки за твердженням 

булгарської хроніки Історія Джагфара, він брав участь у невдалому 

поході свого родича, Ігоря Святославовича. Його батько був перед 

тим як вступив на київський престол кілька разів Чернігівським 

князем і тому Володимир виріс у слов’яно-алтансько-булгар- 

ському середовищі і вірогідно знав протобулгарську мову. Див. 

альманах Хроніка 2000, випуск І, 1992 р. ст. 73. Так пояснюються 

численні посилання в „Слові” на міфи, ідеали, постаті тюрських 

кочових племен” такі як співець Боян — це і до сьогодні дуже 

популярне ім’я в Болгарії, тропа Трояня, божество Див (див. Скарб 

Аттіли), Симург, сон Святослава. І. Огієнко наводить у цьому 
словнику величезне число цитат з Слова про Ігорів похід, вважа¬ 

ючи його пам’ятником української мови. Нам здається, що такий 
висновок поспішний, це хіба пам’ятник протоукраїнської мови, 

етапу на шляху створення української мови, яка не могла викриста¬ 

лізуватись раніше ХІУ-ХУ ст. Доказом цього служать численні 
наведені нами цитати з давньоукр. грамот цієї доби. М.Л.К. 

Словотвбрення — через зближення двох слів дуже часте в 
українській мові, особливо в мові народній, напр. у мові дум. 

Зближені слова найчастіше два іменники, напр. хліб-сіль, отець- 

мати, рідше батько-мати, рута-м’ята, мед-вино, мед-горілка, мед- 

ппво, срібло-золото, звір-птиця, жито-пшениця, калина-малина, 

рід-плем’я, статки-маєтки. 

Зближені слова частіше правлять за підмета в реченні, але 

можуть бути і предметом. Напр. Буде нас отець-мати проклинати. 

А я срібла-золота на брала і т. п. 

Таке саме зближення часте й серед дієслів, часте в мові 
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народній і в мові поетичній. Напр. Сядь-пади на подьр’ї отцівськім, 

63. Стали клясти-проклинати, 66. За кінними біжить-підбігає, 67. 

По шляху стеле-покладає, 68 і т. ін. Див. Філарет Колесса, 

Українські народні думи, Львів, 1920 р. 

Словутич — стародавня назва Дніпра. У Слові о п. І. читаємо: 

О Днепре Словутицю. Є місто Славута, Славонія. Ст. сл. 

словутьнии — знаменитий, славний. Іпат. Літ. під 6749 згадує 
„словутьного п^вда” Митусу. 

Слов’яни — Ні про яке слово не писано так багато, як про це 
слово, а проте й досі його походження позосталося для нас 
загадкою. Найславніший чеський славіст Л. Нідерле, проаналізу¬ 

вавши ціле це питання (Зіоуапзке зіагогіІпозП VIII 476) про 
слововивід „слов’янина” пише „Філологія й досі не знає, як 
повстало саме ім’я й що воно визначає. Філологи і дотепер не 
прийшли до одного пояснення, що було б прийняте всіма”. В науці 
панували головно два слововиводи. 1. Ще з XVI ст. „слов’янина” 

виводили від слави, тобто слов’янин — то „славний”. Див. 

слав’яни. Коллар та інші слов’янські патріоти сильно поширили цю 

гіпотезу. Але тепер її вже відкинули, бо старослов’янська мова 

знає тільки слов'Ьнинь (словіанинь); гр. Зкіауі і лат. зсіауі, так само 

говорить про форму „слов’янин”, бо слов. о в чужих мовах 

звичайно передається через а. 2. Дуже давня й гіпотеза про 

повстання від „слова”; з легкої руки Добровського ця гіпотеза 

часта ще й тепер. Звичайно вказують, що „слов’янин”, — це той, 

що говорить зрозумілою мовою в протилежність „німцеві”, — хто 

говорить незрозуміло. Виставлялося й багато інших теорій. Одна з 
останніх — проф. Г. Ільїнського (Изв'Ьстія ОРЯС XXIV 141-149, 

1919 р.), що виводить слов’янина від зіоуа — гр. алоі — оброблена 

земля — той, що живе на обробленій землі, землероб, у протилеж¬ 

ність німцеві від пет — пастух, номад. 

Бодуен де Куртене вважає, що перехід від слов- до слав- 

гюяснюється тим, що в слов’ян було багато імен на -слав. 

А. Брюкнер виводить слово слав’янин від кореня зіеи-: того 
самого, що від нього походить слово „слуга”, див. послуга. Сам І. 
Огієнко схильний віднести походження слова слов’янин до 
середньовічно-латинського зс1ауц$ — невольник, у латинській мові 
ці два значення слуга і слов’янин збігались, бо слов’ян часто у 

середні віки продавали як невольників. 

Слоїк — висока посудина із скла, глини, фаянсу, зверху 
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завуджена; давньоп. зіоік від слова $ку — шар. 

Лекс. 1596.2: Слоик — алавастр, каменист, скриночка. 

Лекс. 1627.338: Алавастрь или сткляница, банка або слоик, 

або начинє безухоє. 

Слон, слона — найбільший звір, що водиться в Африці та в 
Азії. Ст. сл. слонь. Слово відоме східним, зах. і півд. слов. мовам; 

рос. СЛОН, болг. І срб. СЛОН, П. 5І0П, тому і зах. укр. слонь. 

Нар. етимологія пояснює назву слон тим, що коли спить, слон 
прислоняється, прихиляється до дерева, тому що не може зігнути 
коліна. 

Слони звичайно звуться по місцевому копт, ебу, санскр. іЬЬаз, 
лат. еЬиг, гебр. ріі, гр. еІерЬаз, відти і назва елефант у ряді європ. 

мов. 

Лекс. 1627.226: Слононачалник или слоном началникь. 

Преложоньїй над слбнями (Отже подані форми слон і слонь). 

В Алфавиті поч. XVII ст. читаємо: „Одонтотура нонь ість 

звірь з ло великь, яко слона ціла поглотити могій, живегь и на 

су сі и в' воді, в рахманіхь за Индиєю или Иньдійською страною”. 

На правому марґінесі книжки господар її, Сулакадзев, написав 

своєю рукою: „Жирафь (інша рука) родобень лошеди, повніше 

слона” і тут же намалював жирафу і слона. 

Слонова кість — виріб від зуба слона, який дуже міцний і 

яскраво білий, як мармур. 

Слотй або сльота — з давнього слота: непогода, слогь — 

мокрий сніг на Сході не часте, а на Галичині часте, бо підтриму¬ 

ється п. зіоіа. 

Лекс. 1627.223: Роса змерзлая, слота. 

Слугй — людина, яка послуговує, допомагає комусь; див. 

послуга і послуга. Слуга покорний — вираз для позначення покори 
і часом і іронічно — непокори. Див. сервус. 

Служба — абстр. імен, від служити. Див. послуга. Служіння 
Богові — це калька з д. євр. ауосіаЬ, так само і Служба Божа 
непрямо походить з євр. через грецьке літургія з Іеііо — прилюдне і 
ег£оп — діло, чин. Див. літургія. У давній мові вживалось за 
польським зразком слово набоженство. 

Лекс. 1627.225: Служба — небоженство. 

Т. т. 275: Утрня — поранішнєє Набоженство. 
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Слухати — сприймати звук вухом, слухом. Ц. сл. знає форми 

сльїхати, сльїшати і слушати (з носовим у). Корінь є $1и- з суфіксом 

-з. їм. слух повстав із 5Іи$, лит. кіаизуй слухати, авест. $гао$па — 

слух, інд. $Г052агі — чує, давньонім. Ьіовеп — слухати, суч. нім. 

ІаизсЬеп, див. послухати, послух. 

Слово о п. І. 1187р.: А он вт> Кьієв^ звонь сльїша, 36. 

На кождьій день Набоженство вьіслухати, Катих. 1645 р. 38 б. 

Казаньє з пьілномтю слухати, Катих. 1645 р. 39. 

Абьі Літургій Святои кождьій слухал, Катих. 1645 р. 52 б. 

Слушний — 1. правильний, відповідний. 2. справедливий, 

належний; п. зіизгпу. 

Лекс. 1627.162: Пристойне, слушне. 

Т. т. 170: Лйпо, пристойне, слушне. 

Слушність — ім. від слушний, п. 5Іи$2по$с — правдивість, 

справедливість. 

Лекс. 1627.272: Уравненіє — елушность. 

Назначивши Покуту ведлугь слушности, Катих. 1645 р. 56. 

Слюб, слюбу — діал. з п. ЛиЬ на Сході — шлюб. Шлюб 
брати. Ном. №13899. Слюб або шлюб — вінчання, обіцянка дана 
одне одному молодими на вірність на все життя. Мабуть позич, з 
нім. СеІиЬбе від §е!оЬеп — обіцяти, клястися; чс. слюбити. 

Слюбувати — клястися, обіцяти клятвенно; арх., діал., дуже 

часте в давніх текстах: 

А за вєлкого князя ол ьк^рта и за корьята... мьі ислюбоуємь 

тоть мирь держати вйлми твердо (1352 Р 5). 

СлнЗсар — шлюсар; укр. літ. мова знає тільки „слюсар”, що 

взяте з сер. верхи, нім. 5І07.7.ЄГ. Ця старша форма в Галичині 

заступлена вже молодшою шлюсар від ново-нім. ЗсЬоІоззег. 

Слюсар — це той, що робить замки, ключі, бо нім. 5сЬ1о$$ від 

5сЬ1іе55еп — замкнути на замок. 

Сльозй — солона рідина, яка крапає з очей; рос. слеза, п. 

11га, первісний корінь сльзь, гр. 1исІ20 — ридаю, нім. зсЬІисЬгеп — 

ридати. 

Слово о п. І. 1187 р.: Злато слово с сльозами см'Ьшано, 26. 

Смаглявий — з шкірою темного кольору, обпалений сонцем. 

Смажений — жарений, п. ята/.цдопу, ст. сл. смагльш і 
смагльльій — смаглий, смаг лявий; староп. мпа^пас — вдарити. 
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шмагати, лит. 8та§ — удар, луж. зтоког — торф. 

Лекс. 1627.62: Роскошованя, смак. 

Смаковйтий — арх. сум. смачний, від смак. 

Лекс. 1627.437: Ягодьі смаковитьіи. 

Смаколйки — діал. зложене слово: смак — ликати смачна їда 

на закінчення, п. зтакоіуку. 

Смакувати — від смак. Я й борщ смакую. Молоко тобі 

смакувало, Фр. 3. Б. 125; п. зтако^ас, сер. верх. нім. зтаскеп. 

Лекс. 1627.124: Що єму смакуєт. 

Смйлець, смальцю — з нім. ЗсЬтаїг, п. зтаїес — розтоплене 

сало; див. смажений. 

Смалйти — обпалювати, вогнем очищати від щетини, решток 
пір’я і т. ін.; обсмалювати. 

Смалкйй — 1. дуже сильний, різкий про вітер. 2. рідко: дуже 
жаркий. 

Смарйгд, -у — дорогоцінний камінь яснозеленого кольору, 

ізумруд, ст. сл. смарагдь, гр. $тага§с1оз. 
Лекс. 1627.455: Смарагд — шмарак. 

Смарагди й сафіри за горою блестять. Фр. Мойс. 7. 

Смарувйти —діал. шмарувати, мастити з нижньо-нім. зтегеп; 

верхньо-нім. зсЬтіегеп. 

Лекс. 1627.268: Умащаю — смарую. 

Смачнгій — добрий на смак. Див. смак. 

Лекс. 1596.18 б: Ягоди барзо смачньї сут. 

Лекс. 1627.233: Сладость — сласть, смачная приправа. 

Т. т. 307: Яблко запашноє и смачнбє. 

Смерд — староукр. селянин. Етимологія слова показує, що 

ця назва була спочатку зневажливою ц. сл. смрдйти, смрджу 
видавати неприємний запах, рос. смрад, лит. зшгасі — поганий запах, 

укр. рос. смердіти, п. зтіегсігіс. Смердь — це фактично кал. 

Лекс. 1627.114: Посполитьій члов-Ьк, смерд, простянище. 

Т. т. 136: Нев'Ьжа — простак, неук, смерд. 

Смердйчий — який має неприємний запах. Від смердіти. 

Лекс. 1627.438: Смердячій камень. Нефтою смердит 

колодязь. 
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Смерека — багаторічне вічнозелене хвойне дерево з давн. 

смр-Ьча — кедр. 

Смеркання — початок вечірнього затемнення, від смеркати, 

меркнути. Див. морок. 

Лекс. 1627.241: Сумрак— емерканьє, темность. 

Смертельний — яке загрожує смертю, смертельна хвороба. 

Смертельний гріх — д. євр. сЬеі гпауеі — гріх смерті, перес- 

туп, що за нього божою карою була смерть. Пор. Второзаконня 

22:26: А як хто на полі спіткає заручену дівчину і схопить її та й 

ляже з нею, то помре той чоловік, що ліг з нею, він сам, а тій 

дівчині не зробиш нічого нема тій дівчині смертельного гріха, бо це 

таке, як повстане хто на свого ближнього й уб'є його, така це річ. 

У давній мові приречений на смерть: 

В вашому смертельньномт» т'Ьл'Ь, Катих. 1645 р. 69. 

Смертний — який призначений на смерть — людина смертна. 

У давній мові — яке загрожує смертю — смертна болесть: 

смертельна, смертоносна хвороба; смьмьртноє д'Ьло: вбивство: 

А они да гЬжкоугь и да ищоут их прТд игоумєном и пр'Ьд 
оур22дники єго боуд оу чєм, хогЬ бьг сьмьртное дєло (Ясси 1449 

Со5і. II 391). 

Смерть, -і — природне, біологічне закінчення життя. ІІрасло- 

ВО, СТ. СЛ. сьмрьть, блг. смврт, рос. смерть, чс. 5ГТ1ГІ, п. зшіегс. 

Споріднено з лит. тіїчіз, д. інд. тгбз, ж. р. смерть, лат. тогз, тогїіз, 
ж. р. гот. тнгрг, убивство оскільки воно бе с то не природне, а 
насильницька смерть — її і ги. Могсі, пшгсісг — аигл. Тому на думку 
М. Фасмсра індосвр. слова з цього кореня коли йдеться про 

природну смерть мають префікс $и- — добрий, благий. 

Гр. в. кн. Мстислава 1130 р. Молитви Бога и при животТ и вт 

сьмьрти. 

Ипо смерти моей никому не надобє у зятя и у дочки моей того 

именица Лопавшь брати (Хрінники 1472 Арх ЮЗР 8, III, 3). 

Смерч — великий руйнівної сили вихор, що виникає з грозової 

хмари і спускається як стовп, захопивши пісок, воду і т. д. 

Лекс. 1596.27: Смерч — фуртуна. 

Т. т. Сморщ — оболок, которьій з Неба спустившися воду з 

моря смокчет. И єсли корабль наб'Ьгнет на тоє м-Ьстце, то и 

корабль з людми порвет, а потом пустит и розобєт корабль. 

Походження слова неясне. 
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Смик! — рухонаслідування витягнення. Звідси: смикати, 

смикнути, вйсмикати. 

Смиренний — лагідний, покірний від еь + мирити; див. мир. 

Лекс. 1596.28 б: СмТ>ряю — упокорую, понижую. Смиреніє 
— покора, пониженьє. Смиренньїй — покорньїй. 

Лекс. 1627.226: Смиренньїй — покорньїй, укладньїй. 

Смиренномудріє — реліг. поняття пояснюється у давніх 

словниках в такий спосіб: 

Лекс. 1596.27: Покорная мудрость. Смиренномудрствую — с 

покорою мудрую. 

Лекс. 1627.228: Смиренномудріє — покорная мудрость, 

покора, упокореньє умьіслу, зниженность умьіслу. 

Смирна — ароматична смола, яку використовують для 

обкурювання, приготування запашних масел і т. д. головно в церкві. 

Походження слова греко-слов’янське. 

Лекс. 1627.456: Смирна — неистл^ніє, трвалость або ол^єк 

пахнучій. Єст и древо в Аравіи, з него сок пахнучій речен 

(зри)стакти. 

Смисл, -у — уявлення про щось, поняття, розуміння чого 
небудь, також значення або його мета, призначення чогось. Див. 

мислений. 

У давній укр. мові смисл означало 1. мислення. 2. емоції, 
почуття. 

Мм, ііж ниша звТфдта рошумом и смьіслом проходимо 
(Сучава 1462 ВІЗ II 283). 

Коу В'ЬЧНОИ р-ЬЧИ и паМАЬТИ гдьіж ПОКОА и складкость ижь 

єсть над вшьітки смьісли, жадни саь нєотхиао а єт (Хотин 1448 

Собі. II 737). 

Смичок, -чка — 1. дерев’яна паличка з натягнутим вдовж 

пучком кінського волосу служить для видобування звуку з 

струнних інструментів. 2. ремінь або ланцюжок, яким прив’язують 

гончих собак, смик. 

Ст. сл. смьічьк — музикант. Див. смик. 

Сміття — бруд; п. зтіеіпік — смітник. Складено з $+тіе$с: 

замести, замітати; ст. сл. метати — це кидати, слово вживається і 

тепер в крайньозахідних діалектах укр. мови; лит. теїи, те$1і — 
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килати звідси і мітла і міст; чс. теїаіі — кидати і техіі — замітати. 

Лекс. 1596.32 б: Отребьі — см'Ьтьє. 

Лекс. 1627.83: Смйтьє — изгр-ьби. 

Сміятися — виражати радість або глум стягуванням м’язів 
обличчя. Праслово, ц. сл. смияти см^ю з носовим н>; чс. зшаїі $е; 

п. зтіас $і$, рос. смеяться, латв. зтіеі, Бтеф, 5таіба — усміх; інд. 

5гпа]аге — усміхатися, гр. теісіао; лат. тігиз — смішний, дивний; 

фр. тігасіе — чудо. 

Смок! — рухонаслідування витягування. Звідси смоктання, 

смоктати воду, люльку, кров і т. ін. 

Смок, смока — з давнього смокь, на Сході рідке, тут — змій, 

змія, а смок — це помпа Ритре. Смок — це казковий змій, назва 

якого походить від смоктати (п. зток, зтокіас), тому можливі два 

таких різних значення цього слова. 

Смбква — фіга ст. сл. смокьінт». 

Лекс, 1596.29: Смоква — фикга. Смоковница — дерево 
фигковоє. 

Смоктйти — ссати. Див. смок! 

Лекс. 1596.27: Воду з моря смокчет. 

Лскс. 1627.226: Сикавка воду з моря емокчет. 

Смолй — густа чорна нафта для мащення возів і кораблів. 

Див. смалець. 

Лекс. 1627.438: Нафта — смола. 

Смородина — 1. багаторічна ягідна рослина, порички. Назва 

від поганого запаху чорної смородини, смраду. Див. смерд. 2. 

червоні або чорні плоди цієї рослини. 

Смутитися — журитися. Див. смуток. 

Лекс. 1596.26 б: СЬтую, смучус, жалую, плачу. 

Смутнйй — журливий, сумний. Див. смуток. 

Лекс. 1596.261: Тяжкосердьій — смутньїй. 

Смутного албо фрасовитого потушити. Катих. 1645 р.80 б. 

Цікаве тут значення слова фрасовий від „французької” 

хвороби — сифілісу. 

Смуток — первісне значення цього слова — чорт, нечиста 
сила, значення полишилось від давнини ще й досі в деяких 
слов’янських народів, вапр. у кашубів. Широко знає це значення і 
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народ український, хоч чомусь не занотовує цього значення ані один 
наш словник. Номис, Приказки ч. 7866: Смуток її зна; і Б. 

Грінченко в Словнику своїм добре перекладає: „Чорт ее знаегь”. 

Вираз „У його до смутку грошей” треба перекласти: У нього до 

чорта грошей, і обидва ці вирази дуже часті в народі. На Київщині 

дуже часті вирази: Геть до смутку, йди до смутку. Ів. Франко в 27 

тому „Ентогр. Зібрника” 1909 р. ст. 133 подає на слово „смуток” 

багато цікавих прикладів, що ясно вказують на чорта, хоч Франко 

того й не пояснив, напр.: А смуток го знає; бодай тобов смуток 

гречку возив; смуток би на тя темний та чорний упав; смуток ті 

бери. Хто підпадав владі смуткові чортові, той „смутний”. 

Забувши стародавнє значення смутку, ми не розуміємо докладно й 

нового значення, що криється в „смутний”. 

Лекс. 1627.143: Скорб, туга, смуток. 

Т. т. 154: Печаль — журба, смуток. 

Т. т. 253: Плач, жалобьі, смуток. 

Т. т. 261: Тяжкосердіє — тяжкость на сердци, смуток. 

Смутньїй, смучуся. 

Т. т. 358: Боліють, жалость, троска або смуток — синоніми. 

Боліючій або смутньїй. 

Ці приклади показують, що Беринда по суті виводить значення 
слова смуток від слова смутний. Новіші лексикографи виводять 
його від ст. сл. муть — замішання, бунт, з яким явне не має 

жодного зв’язку. 

Сницар, -ря — майстер різьблення по дереву і карбування 

металу; із сер. верхн. нім. зпіігаеге, але частіше зустрічається 

слово різьбар. 

Сніг — атмосферичні опади, які падають переважно зимою, 

рос. снег, п. 6піе£. Праслово, лит. зпіе^из — сніжинка, гр. піїа, лат. 

піх, піуіз, гот. $паі\уз, нім. ЗсЬпее. 

„Як сніг на голову” — несподівано. 

Снідання — їсти рано, ст. сл. сьн^сти. Встав рано і поснідав. 

Блг. обяд — сніданок і обід, чс. зпісіаб — їсти сніданок, п. зпіасіас — 

снідати, так само і лужицьке, ст. сл. сьн'Ьдь — їжа, також перша 

їда в дні, снідання. 

Сніп, снопй — зв’язаний оберемок зрізаних стебел злаків, 

праслово із значення зв’язака з дієслова снути, пракорінь *$пеи і 
*8пеі; нім. паїїеп — шити, латв. впаїуіз — вузол; див. снувати. 
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Сноб, -ба — людина на чиї погляди впливає не реальна 

вартість, а вища соціальна позиція інших осіб. Снобізм був 

характерним у великій мірі для буржуазії, яка перлась у дворян¬ 

ство і нині вважають, що англ. $поЬ — це складне слово, сформо¬ 

ване із двох латинських слів у скороченій формі зіпе поЬіІіїаїе — 

без дворянського титулу. 

Снохй — невістка, жінка сина по відношенню до його батька, 

ст. сл. сньха, рос. сноха, блг. снаха. В укр. мові це слово не 
вживане, проте відоме слово „снохач” — свекор, який має статеві 
відносини з невісткою. 

Індоєвр. корінь * $ п и 8 о - 8 — зв’язаний, рідний, а може і 
годувальниця дітей, Трубачев, 132. 

Снувати, сную — ст. сл. скути — протягнувати нитку в 
верстати. Основа чого — наснована, ст. сл. основа. Висновок, -вку 
— остаточне, рос. заключение. Слово всеслов’янське і індоєвро¬ 

пейське. Снувати, снувальник — давні терміни ткацькі, пізніше й 

переносно — снувати думки. 

Снятин — місто, старе Кснятин, від давнього імени Кснята. 

Со-ст. сл. сь- — часта приставка, в укр. мові дає часто су-. 

Напр. оьпутник'ь, укр. супутник. 

Соб! — вигук на волів, що звернули ліворуч. Цабе! — щоб 

звернули праворуч. Від „соб” собкати. ІІор. в собі, зах. у. д.?? 

собі. Є і форма „цоб”. 

Собака — пес, в укр. мові слово чол. роду, в рос. — жіно¬ 

чого. Самка — сука, малята — собача, прикм. собачий, собацький, 

зо. собачня, собарня. збіль. собацюга, собацюра; м’ясо: собачина, 

хто пильнує собак: собакар, собакаря. Собака — слово нечисте 
тому часте в лайках: собака! собачий син і т. ін. 

Собака — слово тільки сх. слон., в мові п. з укр. і рос. В блг. 

мові куче, пор. угор. киїуа можливо унаслід. від протобулгар для 
яких собака була тотемом. І. Огієнко вважає слово собака дуже 
давним запизиченням з іранської, з мови скитів, посилаючись на 
мідійське зрака, про що свідчить ще Геродот (485-425 до Хр.): 

Мідяни звуть собаку спака. Перське 8аЬаЬ, гр. куоп, лат. сапіз. 

Цікава точка зору Олжаса Сулейменова (Аз и я 265-268). У 
тюрських кочових племен собака буде годувальницею, вона 
стерегла отару і череду, вона вела мисливця на слід звіра. 
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Вірогідно, що саме в тюрських народів запизичили східні слов’яни 

назву собаки, хоч самі тюрські мови і взяли слово з перської, але 

додали різні префікси — іс-пака — це здобич, слід, пес — 

слідопит, який має варіант сь-бак. З цього кореня було і ім’я хана 

Кобяка, згаданого в Слові о п. І. і етноім узбек. 

Натомість собака в Старому Завіті гебр. кеіеу викликала 

глибоке презирство; пор. Йов. 30:1, Прит. 26:11, Повт. Закону 
23:18, Соляр. 171:173. 

Слово зустрічається у давніх укр. грамотах: 

Идик жаловал на Фалка іж єго потщівал собакою своєю и 
собака єго укоусила (XV ст. ВС 27). 

У виразах: „Отут собака зарита” з нім. Оа ізі сіег Нипсі Ье^гаЬеп 
— оце вияснення справи. Вияснюють, що в Середні віки було 
багато шукачів скарбів, але заборонялось говорити слово „скарб”, 

бо його беріг диявол, говорили „собака”. Так і повстало „от де 
закопана — зарита собака”. „Собаку з’їсти на чому” — фразеоло¬ 

гічний вираз, означає — дуже добре знати що. „Він собаку з’їв на 

астрономії” — дуже глибоко знає астрономію. „Собак ганяти” — 

нічого не робити. „Собака виє, вітер несе” — даремні розмови, 

заздрісних людей. „Собака на сіні” і сама не їсть і іншим не дає. 

Назва п’єси Лопе де Вега. „Собака виє” — буде зло, або чує мерця 

— повір’я. 

Собачі ігри — Після смерті гуннського вождя Аттіли 454 р. 

н. е. гуннський племінний союз, до якого входили булгари, 

слов’яни і інші племена розпався. Наприкінці V поч. VI ст. в 

північному Надчорномор’ї та Надазов’ї утворюється об’єднання 
булгарських племен під назвою кутригури — в перекладі „собачі 
угри” а між Азовським морем і Волгою утигури — „малі угри”. 

Разом із слов’янськими племенами починаючи від VI ст. вони 
здійснюють ряд походів за Дунай та в Візантію — див. Тропа 
Трояня. Саме кутригурам судилась визначна роль у формуванні 
укр. народу. Див. Святослав, Слово о полку Ігоревім, чорні 
булгари. 

Собі — дав. відм. від займ. себе, який вказує на спрямовану на 
самого виконався дію. Ст. сл. себ*Ь давньоукр. і соб^. 

Слово о п. І. 1187р.: Себ'Ь славьі искати. 

Т. т. Соб-В в ласти расхьітисте. 

Соб'Ь шлюбують взаємне, Катих. 1645 р. 57. 

„Не по собі” — зле почувається, незручно. 
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Собічати — красти, присвоювати. Він усе собічить: і то моє, і 

це не ваше. Свидн. 190. Від займ. собі. 

Соблйзн — арх. в сучасній мові не вживається. Рос. соблазн, 

блг. сьблазьн: спокуса. 

Лекс. 1627.242: Соблазнт — зльїй приклад. 

Соболь, -ля — звірок, молодий соболь — соболя, соболяти; 

соболиця — самка; соболеня, соболиний, соболевий, соболівник — 

хто плекає соболів, соболівництво. Слово всеслов’янський, але не 

всі слов’яни зберегли це слово, санскр. заЬаІаз — рябий. У давнину 

соболеві шкури вивозилися на Захід, головно в м. Новгорода, і тому 

на Захід вивезена і назва напр. чс. і п. зоЬої, нім. 2оЬеІ, лит. заЬаІа. 

Собор — ст. сл. еьбор, див. збирати. 1. збори духовних осіб 
для розв’язання питань організації і управління церквою. У Візантії 
мало місце 7 Вселенських соборів. На Брестському соборі 1596 р. 

було прийнято рішення про унію. Див. унія. 

А хто учнєт оустоупатися и пакастити митрополить алибо хто 
инньї да боуди на нєм ь от пас клятва и анафема снтьіх отць сєдмп 
соборов всєлєнских (1481 ГПМ). 

2. собор або соборна церква — головна церква в місті або 
монастирі. Соборянин — служитель культу: священник, диякон, 

дячок, що служить в соборі. 

Пакиже снаднейшего ради отправования хвальї Божое при 

церкви соборною.. даємо... отцу Владьіке село наше Бусчу (Луцьк, 

Арх. ЮЗР І VI, 2). 

Соборувйння — богослужіння біля ліжка тяжко хворого з 

помазанням його тіла єлеєм. 

Соборуватися — приймати соборування. 

Совість, -сті — ст. сл. сивіють вже мало вживається, частіше 

сумління з дуже давнього соумюЬниє. Совісний — сумлінний. 

Совість або сумління це за книгою Сираха око Боже в людині: 
воно усе бачить, усе чує, все знає. Воно непомильний свідок у 

людині„чи то осуджує, чи то оправдує діло людини (Рим. 2:15). 

Гр. 5упеісІ05І5 — визнання, ст. сл. сьв^сть — калька з гр. По 
всіх євр. мовах назва совісті — калька з гр. лат. сопзсіепіа, англ. 

СОПЗСІЄПСЄ, НІМ. Се\УІ5ЯЄП. Гр. 5уп- — приставка с, з і еісіезіз від 
зупагао — бачити, знати, розуміти разом, сьв'Вд'Ьти, гр. еісіо — 

відаю, знаю. 
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Частий вираз: „без зазріння совісті” — це: без осудження чи 

оскарження совісті. Література — совість народу і доторкнутись до 

неї треба чистими руками. Роман Іваничук, Благ. душ. моя, Госп. 

42. 

Лекс. 1596.28 б: Совість — сумн^ньє. Св^ст — в^даєт. 

Совіт нечестивих — дуже частий і втертий у нас вираз, узятий 

із початку І псалма, використаний і Франком у циклі „На старі 

теми”: Блажень мужь, иже не йде на совість нечестивьіхь”. Не 

хо/ и, не пішов на совіт нечестивих. Тим часом в оригіналі, в 

ге( рейськім тексті маємо: Азге йаіз 1о ЬаІасЬ Ьа асаі гезаіт — 

ща :ливий чоловік, що не ходить не поступає за порадою за совітом 

неї зраведливих. Див. „Рідна школа” 1938 р. ч. 69 ст. 357-359. 

Совїтник — арх. дорадник. 

Лекс. 1627.244: Совїтник — радца, порадца, радньїй пан. 

Содбм — біблійне місто на березі Мертвого моря д. є. Зебот, 

гр. Зосіота, лат. Зосіота, жін. роду, ц. сл. Содомь або Содома. 

Гебр. Зесіот — вапнисте чи смолисте місце або місце укріплене. 

Гр. назва міста була у множині і з неї зробили однину. 

Лекс. 1627.456: Содом, Содома — таємниця их або вапно або 
пята. Также конец каждои р*Ьчи, або всякоє камЬньє ку муруванью 

Создати — див. том II стор. 102. 

Созонт, -та — чол. ім’я ст. сл. Созонть, гр. спасаючий, 

виявляючий, спаситель. 

Лекс. 1627.456: Созбнт — спасеніє, спаситель, Созон — 

спасаяй або избавляючій. 

Сокгіра — знаряддя для рубання, насаджена на держак лопата 

з гострим лезом з дієсл. сікти, ц. сл. секьіра, лат. зесаге — сікти, 

зесигіз — сокира; праслово. Від слова сікти походить і назва Січ 

(Запорозька Січ) від засіка — штучна перешкода з зрубаних дререв 
для захисту від нападу ворога. 

Лекс. 1596.21: Оскорд — клепец, сокира которою муляр 
камТ>ньє отесують. 

Лекс. 1627.253: СЬчиво — барта, топор, сокира. 

Сокіл, сокола — хижий птах з гачкоподібним дзьобом, якого 
навчають до полювання. Символ мужності. Ст. сл. соколь — 

слово всеслов’янське і індоєвр. пор. санскр. закапав — великий 
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птах, зосаіі — блищати, зисіз — блискучий, білий. Пор. давнє 
сочити: переслідувати, шукати, слідити (Черньїх, 47). 

Слово о п. І. 1187р.: Не буря сокольї занесе. 

Т. т.: Два сокола слї/гЬста, 24. 

Т. т.: Коли сокол в мьітех бьівает, 27. 

Т. т.: Пущащеть 10 Соколов. 

Сокотити — берегти; рум. а зосої — лічити, рахувати, лічити 

худобу — це берегти її. Рум. слово в свою чергу походить від слова 
скоть. Див. скот. 

Сократ, -та — ст. сл. Сократь, гр. хранитель влади. Ім’я 

славетного філософа. 

Слодат — боєць регулярного війська, нижчий ранг від 

офіцера. Кожен знає, що слово солдат походить від нім. Зоїсіаі і на 

інших німецьких землях стояли римські залоги. Вояки в тих 

залогах одержувати платню за свою службу. Доброю, золотою 

монетою був тоді зоїісіиз, розуміється питгпиз, гроші цебто 

повновартісні гроші. В часах фінансової скрути римська держава 

робила лише позолочені гроші питті зиЬаегагі. Та вояки не хотіли 
приймати таких грошей, і домагалися повновартих зоїісіі, скорочено 
зоїсіі. А той, хто брав зоїбі був зоїсіаі. Звідси отже наш „солдат”. 

Народна вимова „салдат” давня. Напр. Полтавські акти 1665- 

1667 рр. салдать 36, салдата 37, 48, 97; сальдату 83, салдацкого 92, 

салдатского 82. „Салдацький патрет” — твір Ф. Квітки-Освнов’я- 

ненка. 

Солдафон — обмежений, некультурний військовий. 

Солецйзм *— помилка проти синтаксису, рідше — помилка 

проти граматики взагалі. За Солона в Малу Азію, до Афінської 

колонії в Кілікії міста Соли виселено багато греків; з часом ці 

виселенці змішалися з тубільцями, втратили чистоту своєї мови й 

говорили мішаниною, як про це свідчить Діоген Лаерцій. Звідси й 

повстала назва солецизм, зоїоесізпшз. 

Солея — повиїдена частина Церкви перед Вівтарем, гр. зоїеа, 

лат. зоїїїіт — поріг. 

Солідарність — походить від лат. слова зоїісіиз. 1. твердий, 

міцний; 2. цілий повний. Ручастись солідарно означало спочатку 

ручатись за ціле, спільно. Польська самостійна робітнича 
профспілка Зоїісіагпозс, яка виникла на корабельній верфі у 
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Гданську, поставила собі за мету відстоювати на підставі лише 
товариської солідарності інтереси робітничих колективів і в кінці 
добилась ціною 10-літньої боротьби того, що захитнула основи 
соціалізму у цілій Східній Європі, доказавши, що він не є справж¬ 

ньою владою робітничого класу. 

Соловей — маленький сірий птах з чудовим голосом, 

соловейко, ст. сл. славии, слово всеслов’янське. Значення сірий. 

Ст. сл. славоочиє сир^чь сЬроочиє. Пор. віл соловей — сірий віл. 

Часом соловій. Слово широке: соловейків, соловіти — ставати 

невиразним, тьмяніти, солов’їха, посоловіти. 

Слово о п. І. 1187р.: О Бояне, соловію старого времени. 

Скаче славію по древу. 

Защебече соловейоу, Шевч. 6. 

Соломбн — біблійний цар, син Давида, ім’я Біото від д. євр. 

заіот — мир, цілий, здоровий. Славився своїм багатством, силою і 

мудрістю. 

Соломонів суд — біблійний вираз, див. І кн. Царів 3: 16-28. 

Соломон розгадав, хто правдива мати дитини: вона просила не 

вбивати дитини. І тому „Соломонів суд” стало крилатим виразом 
для кожного мудрого суду. 

Соломонів, -нії — жін. ім’я, євр. мирна, спокійна. Також 
Соломія і Саломея; див. нар. Солоха. 

Солунь — місто в південній Македонії, гр. ТЬеззаІопіке, лат. 

Баїопікі, ст. сл. Солунь. Друга столиця Візантії. Тут 827 р. 

народився Константин (Кнрил) і перед тим його брат Мефодій, 

апостоли слов’янські. Тут проповідував апостол Павло. 

Соляний — прикм. до слова сіль. Див. сіль. 

Лекс. 1596.38 б: Росул — вода соляная. 

Сон, сну — ст. сл. сьнь з *сьпнь — споріднено з дієсловом 

спати. Фізіологічний стан організму супроводжений частковою 

втратою свідомості. Заснути вічним сном — померти, упокоїтися 

навіки. Слово сон вживається також замість сновидіння — видіння 

під час сну. 

Сон Святослава — знеменитий епізод із Слова про Ігорів 

похід. Ідеться про київського князя Святослава Михайла Всеволо¬ 

довича. На думку Олжаса Сулейменова („Аз и я, Книга благо- 

наменеренного читателя Алма Ата 1975 стор. 63і наст.) тут 
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описаний тюрський тенгрійський обряд поховання, що цілком 

можливо з огляду на велике число тюрських — чорних болгар, які 
тоді жили в Києві перебуваючи на службу у київських князів. Див. 

Чорні болгари. 

Сонант, -та — від лат. $опапз, папїіз — те, що звучить, дзвінкий. 

Приголосний звук, що разом з іншими приголосними звуками в 
деяких мовах може утворювати склад слова. Сонанти є л, м, н, р. У 
срб. мові, наприклад, трг — це не тільки склад але і ціле слово. 

Сонм, сонму — книжн. велика група, зібрання кого небудь. 

Ст. сл. сонмь. Сонм грішників, сонм кар’єристів і т. д. 

Сонник — популярна книга для відгадування сновидінь. 

Лекс. 1627.229: Сновидец — сонник. 

Сонце, -нця — небесне тіло, яке стоїть в центрі нашої 

планетарної системи. Ст. сл. слт>нце чи еьлнце здрібн. від праслов. 

зеїпо, -по — праслово, лит. заиіе, гр. Ьеііоз, лат. зої, гот. заиіі, інд. 

$и\уаг, авест. Іпуаг. 

Слово о п. І. 1187р.: Два солнца пом'Ьркоста, 25. 

Т. т.: Хотят прикрьіти 4 солнца. 

Лекс. 1627.347: Аполлон єст имя и идолу, єму же первооб- 

разно солнце. 

Сбняшник, -ка — рослина, що повертає свою голову до сонця 

під сонце рос. подсолнечник. Батьківщина соняшника — південь 
США, де індійці рано його одомашнили, а іспанці на початку XVI в. 

привезли його в Мадрид, звідки він поширився по всій Європі, а в 
тому числі і до нас „Культура индейцев” 1963 р. ст. 31. 

Сопіти — важко дихати, видавати звуки з присвистом. 

Дієслово звуконаслідування. Микола в мовчазному обуренні 
починає сопіти, Гонч. Л. і з., 45. 

Сопрано — найвищий гатунок для співу, якого досягають 
жінки, підлітки або кастрати євнухи, з іт. зоргапо. 

Сорббна — славетний французький університет, заснував його 
в 1253 р. Робер де Сорбон, духовник фрц. короля Людовика ІХ-го 
Святого, щоб дати можливість хлопцям з бідних родин пройти 
теологічні студії. Починаючи від 1554 р. погляд докторів Сорбони 

став вирішальним у питаннях віри. У межах Сорбони діють 

факультети гуманітарних і точних наук. 
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Сорок — чотири десятки, це те що лемківське штиридесят. 

Сорок — це давнє східнослов’янське слово, знане вже в Руській 

Правді кн. Ярослава. Платити сорокь гривень. Слово „сорок” 

повстало з гр. загакопіа чи загакозіу, наше сорокоуст через 
скорочення гр. Се$$агакопіа — чотири десятки. В давнину в 

світських пам’ятках звичайно писали „сорок”, а в церковних 
ЧеТЬфЄДЄСАТЬ, гр. „сорок” так було поширене, що зовсім заступило 
церковне четьіредесят, це останнє в нашій мові знане ще тільки в 
лемківськім говорі. В формі сорокоуст служба за небіжчика перші 
40 день слово знане й у вжитку церковнім з давнього часу. В старій 
Росії „сорок” визначало ще 40 шкурок соболиних чи куніх; у такім 
значенні не рідке і в мові польській ХУІ-ХУІІ в., бо посли 
московські привозили в подарунок такі „сороки”. 

Сорока — лісовий птах родини воронових з довгим хвостом. 

Слово о п. І. 1187р.: Не сорокьі втроскоташа, 43. 

Сорокатий — часто вживане в Галичині слово з п. р$їгокаіу, 

давнє пьстрь. Літ. рябий, а коли пасастий, то — перістий: перістий 

віл, періста телиця, рябенька хусточка. 

Сбром, -му — стид, ганьба, сильне збентеження від свого 

неправильного вчинку; п. $гот, ст. сл. срамь, праслово перс. $гат 

— сором, нім. Нагт — турбота, гризота. З сорому зиріти — сильно 

засоромитися. 

Лекс. 1596.3 б: Безчестіє — срамота. 

Т. т. 27: Срам — сором. 

Сорбчка — у жінок і дітей натільна білизна, у чоловіків одяг, 

що натягається поверх натільної білизни на верхню частину тіла. 

Ст. сл. срачица, одежина що закриває зад, „сраку”. На щасливого 
кажуть: „Він у сорочці уродився”. Справа у тому, що буває, хоч і 
рідко, що дитина родиться з тоненькою плівкою на голові. Ось 
ця плівочка і зветься сорочкою і її вважають за ознаку щастя. 

Французи й сьогодні цю плівочку звуть „шапкою щастя”. 

Лекс. 1627.232: Срачица — сорочка, рубаха. 

Сорочка гамівна, рос. смирительная рубаха — сорочка з 
товстого полотна і довгими рукавами, яку надягають на буйно- 

навіженого під час припадку буйності, щоб він не нищив оточення. 

Сорбчка — перше долішнє покриття на св. Престол і, 

звичайно, біле, церк. Срачица, гр. Каїазагка — „притільник”, бо 

визначає сорочку на тілі Христа. 
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Сортимент — з італ. зогіітепЮ, фр. аззогїітепі, нім. Зогїітепі 

— збирання речей однакового роду або гатунку, особливо по 

категоріях. 

8.0.8. — скорочення англ. слів „$ауе оиг зоиіз” — умовний 

сигнал тих, які попали в морську аварію. 

Сосипйтр, -тра — чол. ім’я, ст. сл. Сосипатр-ь, гр. спасаючий 

батька. 

Лекс. 1627.456: Сосіпатр — спасаяй отец, або избавляючій 

отца або здоровьє отца. 

Сосна — вічнозелене хвойне дерево, праслов. слово, зустріча¬ 

ється в усіх слов. мовах. 

Лекс. 1627.445: Питис — сосна. 

Заблудитися між трьома соснами — сплутати ясне. У Росії 
були темні і недолугі „пошехонці”, про яких сміялися, що вони і 
між трьома соснами заблудилися. 

Состен — заст. чол. ім’я. 

Лекс. 1627.456: Сосфен — избавйтель мбжньїк або моцньїй, 

твердьій, недобитьій, на гЬл'Ь потужньїй. 

Сотворіння світу — космогонія. Укр. космогонічна народна 

легенда виникла під впливом протобулгарської, а не під впливом 

секти богомилів, як це вважала більшість укр. вчених минулого 

століття. Саме перша, а не друга причина спричинилась до 

вражаючої подібності цих переказів до космогонічних легенд, 

записаних в Болгарії. У нашій книзі „Вогонь і слово. Космого- 

нічніий міф на Україні” ми взагалі правильно вирішили питання, 

проте ще не ^ідентифікували точно, від якого тюрського народу 

походять ці впливи. Це стало можливо лише після публікації 
останніх років про протоукраїнські і протобулгарські зв’язки. 

Сотер — гр. зоїег — опікуючий, спасаючий, епітет богів- 

опікунів, головно Зевса. Жіноча форма зоїеіга. Також епітет 

царів, Ісуса Христа, як Спаса. 

Лекс. 1627.414: Сотир—Спас. 

Сотеролбгія — теологічне вчення про Христа як Спасителя. 

Сотка, сотки — збірне слово від сто. Див. сто. На Сході 
тільки сотня в давнього сьтьня. Один лад сотнею сіл, Кул. 195. 

Ляхів було із сотню. Кул. 113. 
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Сбтник — військовий начальник, який командує сотнею 
бійців. За гетьманщину сотники, як і вищі рангом, полковники 
займалися також і адміністравними справами. 

Лекс. 1596.27: Сотник — старший над стом. 

Лекс. 1627.320: Сотник — ротмистр, старший над стом. 

Сотрапезник — той хто їсть за одним столом. Ст. сл. трапеза 
— стіл, їжа; трапезувати — їсти за одним столом. 

Соузник — товариш по в’язниці, по узах. Див. узи. 

Сбус, сбусу — підливка до страв, з фр. 1а заисе. У. сос, п. $оз. 

Софб — канапа, з тур. софа, Дм. 562. 

Софіст — у давніх греків філософ-ритор. 
Лекс. 1627.456: Софіста — хитрословець. 

Софія — ст. сл., зм. Соня; гр. ЗорЬіа — премудрість (Божа). 
Лекс. 1627.456: Софіа — мудрость, премудрость. 
Вираз „Божа премудрість” з’являється вперше в єврейській 

літературі александрійського періоду в апокриф, книгах про 
премудрість Соломона і про премудрість Ісуса Сина Сираха. У св. 

Павла — І послання до корінфіян 1:2 і в Оригена ототожнюється з 
Христом, у Візантії появляється як теократичний принцип. 

Митрополит Іларіон пояснює у творі Слово про Закон і Благодать 
хрещення Русі як приклад Божої премудрості. Св. Софією — 

Божою Премудрістю був названий великий собор у Констан¬ 

тинополі і три собори в Київ. Русі — в Києві, Новгороді і Полоцьку. 

В христ. агіографічній традиції Софія вважається мученицею, яка 
прийняла смерть в Римі у II ст. н. е. разом з трьома доньками 
Вірою, Надією і Любов’ю. Безперечно, що це символічні імена — 
назви трьох християнських доброчинностей. МЛК. 

Софбн або Софонія — ст. сл. Софонія, д. євр. Сеїап^аЬ, 
Софонія — ім’я одного з пророків, може бути перекладене, як 
Божий скарб, дієслово саїоп, заіюп — означає проховувати, отже 
прихований, захований, північ. 

Лекс. 1627.456: Софонія — таємниця Панская або сторож 
наш Пан або ві>трночньій Панскій, або кроток или пос'Вщеніє 
Господнє или разум'Ьваяй сокровенная. 

Софрон, -на, Софроній — чол. ім’я, ст. сл. Софроній, гр. 

БорЬгоп — розсудливий. 
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Леке. 1627.457: Софроній — щЬломудрньїй, честно живьій. 

Сохй — 1. товста жердина переважно з розсохою на кінці, що 
служить підпорою. 2. іст. примітивний дерев’яний плуг, видуманий 

у давній Русі. Праслово, первісно *зока, лит. $ака — гілка, інд. 

закЬа — гілка, гот. ЬоЬа — плуг. Німці перейняли соху у сх. 

слов’ян. 

Лекс. 1627.297: Орало — соха. 

Сбхнути — див. засохнути, посуха. 

Соціалізм — від лат. $осіаІіз — товариський, громадський; 

5>осіи5 — товариш, союзник. Слово вперше ужив. фр. соціаліст 

П’єр Леру в 30-их роках XIX ст. як ідеальний суспільний порядок, 

який забезпечує добробут всім членам суспільства. 

Сочевгіця — 1. одноріяна трав’янисть рослина з родини 
бобових. 2. зерна від цієї рослини використані для людського 
харчування і в тваринництві. В Біблії Ссав продав своє право 
первонародженого братові Якову за миску сочевиці. Рос. сочевица, 

п. 50с/.е\уіса, ц. сл. сочивь. О. Брюкнер припускає, що слово 
походить від ц. сл. сокаль — кухар. 

СонЗз — старе укр. слово, часте в Зах. Укр., рідке в Сх. Укр. 

— тут звичайно товариство, спілка. Слово походить із со-узь — 

союзник, узи — пута, ланцюг. Пізніше стало означати злучення, а 

вже в XX ст. під рос. впливом набуло політичне значення — 

Радянський Союз. 

Лекс. 1627.230: Союз — зв’язаок, зв’язаньє, зв’язка, 

злученьє, споєньє. 

Союзник — в старовину визначало в’язня, закованого в 

ланцюги чи кайдани оузьі. Через те, що таких в’язнів соузників 

звичайно було по декілька, слово союзник стало визначати також 

товариша по в’язниці. І тільки пізніше повстало нове значення — 

приятель, товариш. 

Спйдок — спадщина, майно, що переходить від власника до 

іншої особи, п. зрасіек, від падати. Див. падати. 

Лекс. 1596.19 6: Насл-Ьдіє — од-Ьдиченьє, спадок. 

Спалйтися — на іспитах в Зах. Укр. з п., на Сході зрізатися. 

Спас, Спаса — Ісус Христос, Спаситель. Див. Сотир, див. 

спасти. Напис на Хресті 1161 р. в Црькни Стого Спаса. 
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Лекс. 1627.230: Спас — вьібавитель, спасатель. 

Т. т. 414: Сотир — Спас, исц'Ьлитель — уздоровляючій, 

заховуючій. 

Спасеніє — рятунок. Церк. значення — рятунок душі. Див. 

спасти. 

Лекс. 1627.231: Спасеніє — избавленіє, сохраненіє, вьібав- 

леніє. 

Спасенний — „Претерпівий до конця спасен буде”. Це є 

євангельський вираз, Матвія 10:22. 

Спасибі — дякую, без змін; с. р. з спаси Біг, рідко Спасибу, з 

спасибі Богу в Галичині часто спасибіг. Спасибіг вам, Фр. З в. 232. 

Сердечне вам спасибі. Пор. помагайбі, сприсяйбі. Спасибі — це 
християнська форма подяки і рос. спасибо, а дякую — тільки 

форма німецька. 1 

Спасти — те саме що рятуватис, ст. укр. сьпасти, ст. сл. 

сьпасти, сьпасу з носовим у від пасти, пасу; праслово, рази — вести 
на пасовисько худобу для годівлі, але і стерегти її; чс. разїї — 

пасти, стерегти, п. разе — пасти, годувати, лат. разео, рауі, 
разСит — тримати на пасовиську, займатися тваринництвом, разсог 
— їм траву, хетт. раЬНзі — оберігаю, сторожу, пасу; гот. їбфап — 

годувати; нім. Шкет — годувати, гр. раїеотаі — їм і п’ю, спорідн. з 
лат. зресіез — погляд, д. ісл. расуаїї — дивитися, авест. зраззеіїї — 

виглядати, визирати, гр. зкерїошаі — підгляджу, зкороз — ціль, 

спостерігач. 

З усіх цих паралелей, які подає Зтимол. словарь рус. язьїка М. 

Фасмера, нам здається, що найближчим до прямого і релігійного 

значення „спасти” є авестійське слово зрауеіп — виглядати, 

визирати. Це підтверджує думку вчених, що багато слів релігійно¬ 

го значення, як напр. Бог, Слово, рай і т. д. були запозичені східно- 

слов. мовами з іранського. 

Спйти, сплю — перебувати у стані сну. Праслово. У всіх 

слов’ян однаково; лит. зарпаз — сон, інд. зу/араїї, зі^аїї — спить, 

лат. зоріге — усипати когось, англосакс. ЗУ/еГап і сканд. зоГа — 

спати, нім. зсЬІаїеп. 

Спати міцно, на Галичині спати твердо, фр. сіогтіг зиг Іез сІеих 
огеіііез — спати на двах вуха. Це те саме, що „спати, як убитий”. 

Спатки, спатоньки, спатусі — спати в дит. мові. 
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Спацір — у Зах. Укр.. піпацір на Сході і кім. £ра/.і<.т£ЛП£. п. 
зрассг — прогулянка. 

Спекатися — позбутися кого, від „пек тобі”. Пек — це 
смола. Див. пекло. 

Спекулятор — арх. у давній мові це сторож або шпигун з лат. 

зресиїаіог з тим же значенням. Це слово вже не вживається, 

натомість дуже популярне слово спекулянт — людина, яка 

займається недозволеною торгівлею або яка нечесно торгує. Як і 

більшість комерційних термінів, це слово походить з італ. зресиїаге 

— обдивитись, обслідувати, займатись нечесною торгівлею, нім. 

зрекиїіегеп — грати на біржі. 

Лекс. 1627.457: Спекулятор — сторож, шп'Ьг або драб або 

кат. 

Спереду — що знаходиться перед чимось, див. перед. 

Лекс. 1627.248: Спреди — спереду. 

Т. т. 472: Коза спереду. 

Спеціаліст — фахівець, який має багато знань у окресленій 
спеціальній галузі. Лат. зресіаііз — особливий, докладний; італ. 

зресіаіізіа, рос. специалист. 

Спиридон, -на — чол. ім’я. от. сл. Спиридон, гр. круглий, 

плетений кошик. Нар. Свирид. Лекс. 1627.454: Спирідоігь — 

молнієносець. Спиріди — кошницьі. 

Спис, -а — іст., холодна зброя у вигляді гострого наконечника 
на довгому жередку, з нім. Зріезз — спис, п. зріз. 

Спихати — 1. штовхнути, рухати з місця. 2. усувати. 3. 

влаштовувати кого де інде, щоб збутися його; рос. спихивать, п. 

зрусЬас, болг. иьхам — сую, авест. різапі — який штовхає, лат. 

різїог — пекар, ріпзо — товкти, гр. рбзоп — товчу, мелю, ріізапу — 

обідраний ячмінь, сер. нижи. нім. уізєі — ступа, чс. рсЬаїі — тикати, 

давньоруе. пихатії з праслов. і індоєвр. кореня *різ- *реіз-, лит. різіі 

— зідрати шкарлупу з ячменю, д. інд. ріазб — товче, дробить. 

Лекс. 1596.8 б: Спьіхаю, спротивляюся, спьіханьє — спротив- 

леньє. 

Спиця — ( колесі) стержень, рос. спица, пор. спика — гостра 
палочка, спичак — молодий росток, пор. рос. спичка — укр. сірник 
з нім. гострий верх. 
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('пін префікс і і иі;і чєіііі ч м смільно. ціпом, (іостии і 

давнішого сгюл. Див. половина. 

Співйк — 1. людина, яка співає, профес. співець. 2. рідко, 

поет; рос. певец, п. $ріе\уак, див. співати. 

Лекс. 1627.437: Співаки, на голосьі спиваючій, Співак, играч. 

Співаний — який співається. 

Лекс. 1627.473: Спиваная п^ень. 

Співати — видавати високі, мелодійні звуки, викнувати пісню, 

ст. сл. п'Ьти, рос. петь, п. зріе^ас. Див. пісня, півень. 

Слово о п. І. 1187 р.: П'Ьти бьіло п^ень. ДЬвьі в^сп-Ьша на 

брез'Ь синему морю. Поют время Бусово, 25. 

Лекс. 1627.211: Рьіданіє — плачливою спЬваньє. 

Спіднйця — стародавн. сподьница — жіноча одежа на споді 

під верхньою одежиною, у сучасній мові спідниця — нижня 
частина жіночого одягу на противагу до кофти або блюзни, яка є 

верхньою. 

За спідницею триматися — це звичай маленьких Дітей, які 

потребуючи почуття безпеки тримаються за спідницю Матері або 
старшої особи жіночої статі. Переносно — не мати сво^1 власної 

волі. 

Спіжарня — заст. діал. комора, п. зрегагпіа з нім. 5реі8екатег 

— комора для харчів, Зреізеп — харчі. 
Лекс. 1627.67: Житниця — гумно, шпихлір, спіжарня, 

стодола, клуня. 

Т. т. 280: Хранилица — комора, спіжарня. 

Спілий, спіти — те саме, що зрілий, визрівати. Див. спіти. 

Спільний — 1. який належить багатьом або всім* 2. який 
виконується разом. Від слова пол. Див. половина, посполитий. 

За сполньїмь зезволенЬмь... Катих. 1645 р. 57. 

Жадень не зваль обойма власньїмь, але бьіло в нихь все 

спблноє. Т. т. 75 б. 

Спірт, -у — алкоголь з англ. зрігії, а це з лат. зрігіїи8 — подув 

вітру, дихання, душа, дух, життя. 

Деякі мови зберегли цю лат. форму: п. зрігуїиз, гор- зріпіивг. 

Спіти — дозрівати, арх. вживаний у виведених з нього словах, 

як у значенні дозрівати, так і в значенні встигати, ц. сл. сПеяти — ие 
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прибути (доспіти, приспіти), чс. яріеіі — спішити, срб. доспети — 

дозрівати, рос. успеть — встигати, могти; лит. зреіі — мати час, 

мог; рос. спешка — поспіх, д. інд. $рЬаП — добробут, нім. $ісЬ 
зрШеп — спішити, лат. зрагіит — простір. 

Слово о п. І. 1187 р.: Олговичи, храбрьіи князи, дьспіли на 
брань, 32. 

Лекс. 1627.231: спію — множуся, устигаю, спішу, кваплюся, 

поступую. 

Спіткання — зустріч, п. зроікапіе спорідн. з дотиканням, див. 

дотикатися. 

Лекс. 1627.233: Срітеніє — стрічення, спотканьє. 

Сповідати — в давнину означало оповідати, признаватися, 

видавати. Ще в Литовській Метриці під 1510 р. т. 195 ст. 20 

читаємо: Он признался и товаришов своих сповідал. Тепер це 

слово позосталося у нас тільки з церковним значенням — відкри¬ 

вати свої гріхи, признаватися в провинах. 

Четьіре разьі до року сповідатися. Катих. 1645 р. 41. 

Сповідатися в чім: Сп. в гріхах. Але з давнього часу вжив, і 

спов. чого: Сповідайся. гріховь своихь, „Ключ, роз.” 1665 р. л. II 

б. Зараз взялися гріхів сповідати. Мог. 450. 

Сповідь — результат сповідання, визнання гріхів своїх перед 
духовною особою або перед людьми взагалі, напр. у художньому 
творі. Сповідь приймає священик, якого для цього спеціально 
вибирає віруючий, який через це названий духовником перед вів¬ 

тарем. У католиків у такому випадку ксьондз сидить прихований від 
очей віруючого у спеціально на це побудованому малому приміщенні. 

Чрез Сповідь Святую. Катих. 1645 р. 9. 

Сповідь Святую пред священником^ отправити. Т. т. 50-50 б. 

Сподівання — надія. 

Лекс. 1627.271: Упованіє — надія, сподіваньєся, уфанньє. 

Сподіватися — надіятися, п. $росІ2Іеи/ас $іе від діесл. біе)ас — 

діяти, частот. сігіем/ас: спільнослов. і індоєвр. слово; ц. сл. дежда, 

інд. басІЬат, гр. тЬет — класти, д. нім. сііп, сучасне Піп — робити. 

Лекс. 1627.303: Чаю — сподіваюся. 

Речій тьіх, которьіх ся сподіваємо. Катих. 1645 р. 2 б. 

На што ся маєт сподівати. Т. т. 64. 

Див. надія. 
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Спбдні — 3. У. штани з п. зросіпіе. 

Сподобйти — 1. виявлячи уваги, дати можливість зазнавати 
чого небудь, робити щось. 2. робити кому-небудь честь своєю 
увагою, ласкою і т. д. Рос. удостоить, заст. сподобить, п. зросІоЬіс 
— від подобатися, давнє значення оздоба. Див. подобатися. 

Лекс. 1627.231: Сподобляю — годним чиню. Сподобляюся 
— годньїм стаюся. 

Т. т. 477: Гірощенію нас сподобй. 

Спокій — душевна гармонія. Див. покій. 

Спокійний — прикм. від спокій. 

Лекс. 1627.408: Мирнй, спокойньїй. 

Т. т. 456: Скромньїй, спокойньїй. 

Сполох — тривога. Б’є на сполох — викликає тривогу. Див. 

лохнути. 11 ’ '■ 

Спбна — арх. в сучасній мові не вживається з староп. зропа — 

завада, від зріпас — спинити. 

Лекс. 1627.319: Без споньї, без завадьі. 

Спбрий — 1. який іде, здійснюється успішно і швидко (про 

роботу, діяльність). 2. рідко, досить великий за розміром, об’ємом, 

з ц. сл. спорь — вим’я, у нових слов. мовах як і в румунській 
вживається метафорично. 

Лекс. 1627.4: Безуспіннньїй — не спорьій. 

Спбсіб — прийом, система прийомів, метод, п. зрозбЬ від собі. 
Лекс. 1627.424: Всякого способу хвала. 

Спотикання — у Біблії визначає „спокуса”. І Кор. 8:9. Див. 

камінь спотикання. 

Спотикатися — незручно ступати, втратити рівновагу; рос. 

спотьїкаться, споткнуться. Див. тикати. 

Лекс. 1627.171: Потьїкаюся. 

Спочатку — присл. від слова починати, початок. Див. 

зачинати, конати. 

Лекс. 1596.15: Искони — на самом початку, спочатку. 

Справа — 1. діло, праця, заняття людини, діяльність. 2. 

питання, проблема, яка потребує вирішення; п. зрга\уа, див. правий. 

Лекс. 1596.11 б: ДЬяніє — справа. 
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Т. т. 28 б: Смотреній — промьісл, справа. 

Лекс. 1627. пер.: За д’Ьлньш справьі. 

Т. т. 59: Д'Ьяніє — справа, чиненьє. Д'Ьянія — справьі, д^и. 

Д-Ьланіє — робота, справа. ДЬло — учинок, справа, робота, 60. 

Т. т. 144: Неудобство — потребная, а не пріємная справа. 

Зачат’є Сьіна Божого сталося справою Духа Святого. Катих. 

1645 р. 19 6. 

В дають о вс'Ьхь справах нашихв. Т. т. 93 б. 

Справедливий — який діє на основі правильних принципів. 

Див. правда. 

Лекс. 1627.450: Саддукей — справедливий, усправедливеньїй. 

Справедлйвість — ім. від справедливий. 

Лекс. 1596.24 б: Правда — справедливость. Праведен — 

справедливьій, праведник. 

Справедливост чинят. Катих. 1645 р. 77. 

Справувйти — заст. 1. виконувати якісь справи, вести якесь 

діло. 2. направити, спрямувати; п. $ргашо\¥ас, див. правий. 

Лекс. 1596.30: Комедію справуют. 

Сприяти — допомогти, створити вигідні умови. Див. прия¬ 

тель. 

Спроквола — (с-про-квол-) повільно, кволо. Див. повільно. 

Спуд — у виразі під спудом, рос. под спудом — у прихова¬ 

ному місці. 
Лекс. 1596.29: Спуд — корец албо ніякая коробка. 

Спудей, -дея — учень Києво-Могилянської колегії, студент 
від лат. слова «дисіео — стараюсь. 

Лекс. 1596.29 б: Тщаливьій, стараючійся и тьіж спудей, жак. 

Лекс. 1627.262: Тщатель — спудей, жак, студент. 

Т. т. 476: В ползу спудеєм. 

Спудити, напудити — у зах. укр. діал. налякати. Див. пудити, 

напудити. 

Сребро — арх. серебро, срібло, ст. сл. сребро — благородний, 

білявий метал на противагу золоту, який є жовтавий. Праслово, 

спільне слов'янським, балатійським і греманським мовам, невідоме 

іншим індоєвр. мовам; лит. 8ІсІаЬгаа, нім. ЗіІЬег. 

Напис на Хресті 1161 р.: Злот і серебро. 
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Слово о п. І. 1187 р.: Злата и сребра потрепати, 20. 

Лекс. 1627.232: Пробуєт ср-Ьбро. 

Сріблб — див. сребро. 

Срібний — прикм. від сріблб, ст. сл. сребрьнь. 

Гр. в. к. Мстислава 1130 р.: Даль єсмь блюдо беребрьно вь ЗО 
грвнь серебра. 

Слово о п. І. 1187 р.: Сребрено стружіє. 

Т. т.: Се ли створисте моєй сребреней сбдин? 26. 

Т. т.: Уже бо Сула не течеть сребреньїми струями, 33. 

Срібняк, -ка — арх. мала срібна монета, динарій, ст. сл. 

сребреник. 

„ЗО срібняків” — зрадити за дрібну суму. Це євангелський 
вираз; див. Єв. Матвія 26:15, — учень Ісуса зрадив свого Учителя за 
ЗО срібняків. 

Лекс. 1627.232: Сребреник — по н'бких таляр, сребреньїй 

грош або сребная монета. Зри драма. 

Срогий — це польське 5го£І — суворий, наше старе було 

„строгий”. Але в ХУІ-ХУІІ вв. і в нас часто писали „срогий”. 

Церковне срагь, срагій відоме з дуже давнього часу. В літератур¬ 

ній мові „срогий” не вживаємо, маємо — суворий, часом гострий. 

Ставропігія — монастир незалежний від місцевої єпархіальної 

влади і підпорядкований безпосередньо патріархові або синоду з гр. 

5іаугорі§іа. 

Монастьір пєчєрскій бьіл з вєков с прєдЬлами своими ставро¬ 

пігія от великих кназєв роуских (1431 ГПМ). 

Лекс. 1627.477: В Ставропігію Патріаршего. 

Т. т. 458: Ставропигія — Креста водруженіє. 

Стадібн — з лат. 8іабіит; 1. арена до бігу. 2. міра довжини. 

Суч. стадіон — великий спортивний майдан. 

Лекс. 1627.233: Стадіон — стадій, стан, гбньї, 125 кроков, 250 

стуленій. По ин-Ьх до двох миль чинат. Зри поприще. 

Стйдо, -а — 1. табун, череда. 2. група віруючих по відношен¬ 

ню до священника; ц. сл. стадо, праслово від стати; див. стати. 

Англосакс. зіосІ — кобила, давньонім. $шоі — стадо коней, суч. 

Сезіііііе. 

Слово о п. І. 1187 р.: Галиц стадьі бажать. 

Т. т.: Стадо лебедЬй. 

303 



Не оубоися малая моє стада бл22гоизволи бо о22ц мои 
небесньїі (XV ст. ОБРН 141), 

Стайня, -йні — помешкання на корови чи коні. Часто станя 

пор. віт, копіка. Стайня, -ні, род, мн. стаєн і станя, стані; род. м. 

стань, А коморьі, станд книга Луцька 1570 р. Пійшов Петро у 

станю, Кул. 233. Запахом стані, Коц. 60; пор, п. зЦіпіа; праслов. 

зіап — намет, інд. згЬапа — стан, давньоперське зіапа — місце. 

Лекс. 1627.233: Стаяніє — стйня. 

Стакан, -на — склянка, д. рус. достакань (з дьстькань з 

доска) дерев’яна посудина. Дм. 568 твердить, що достакань, це 
тюрк, тустакан. В укр. мові — русизм. 

Стйлий — постійний, від стати. 

Лекс. 1627.171: Постояиньїй — мепорушньїй, сталий, твердьій. 

Стамбул — царгородські греки звали своє місто скорочено і8 

Ііп роїіп — вимовляли Істамбблі — Стамбблі, звідки турецьке 
Стамбул. 

Станбвисько — рідко, те саме що становище в давній мові 
означає щось зовсім інше. 

Лекс. 1627.233: Стан — попас, становйсько, обоз. Але основа 

та сама, дієслово стати. 

Станя, стан, становище, становити й ін. стародавнє стая. 

Стйнути, стану, станув — дуже часті на 3. У. вирази, з 

давнього станути, п. зіапцс. На сході — стати, стану, став, стала. 

Станути до бою. Бирч. II, 98 на Сході — стати до бою. Військо 

стануло кругом старшини Мак. Яр. 90 на Сході — стало. Вже в 

давнину були ці дві форми — стати і рідше станоути. 

Стйнція — зупинка з лат. зіапф, давн. зіаііо, італ. зіагіопе, в. 

Гал. стадія з п. зіаф, лат. зіабо; див. стадія. 

Старйнний — ретельний, від старатися; болг. старателен. 

Лекс. 1627.262: Пилньїй, стараючійся. Тщаніе — стараньє. 

Старання — ім. від слова старатися. 

Лекс. 1596.29 6: Тщаніє — стараньє. 

Не мЬйте стараня отЬліі. Катих. 1645 р. 87 б. 

Старатися — бути ретельним, рос. стараться, п. зіагас зіе — 

фактично означає старіти від турбот, у болг. подібний перехід 
значень дієсл. стара се. Див. старий. 
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Лекс. 1596.23: Пекуся — стараюся. Попеченіє — пилноє 
стараньє. 

Т. т. 29 б: Тщасливьій — стараючійся. 

Што належить о вьіполненє старатися. Катих. 1645 р. 39. 

Старець, старця, мн. старці — це жебрак і старий з 3. У.; 

старець визначає і старшу поважну людину. Не нарікайся бути в 

старцях, Ном. №4648. Старця нагодуєш, а торби його ні, Ном. 

№4655. Значення старець перейшло в рум. реліг. термінологію, де 

означало спочатку поважного монаха, старцем був напр. Паїсій 

Величковський, який проживав з групою монахів з України у 

монастирі Нямц, у сьогоднішній рум. мові зіагеї — це архимандрит. 

Лекс. 1627.59: ДЬд — старец. 

Т. т. 233: Старец, старЬйшій — старшій. 

Старець — прошак — дід. Письмо із Стрия правдиво вказує, 

що зміна стародавніх значень у слова „старець, дід” на прошак, див. 

Рідна мова, ч. 7 от. 251-252, як явище соціальне сталося не з нашої 
вини. Поки бідна людина була молода — пише Др. Лисько — ще 
якось давала собі раду, а коли стала дідом — мусить жебрати. 

Сьогодні в часах безробіття жебрає дуже багато й молодих людей, 

так що скоро мабуть прошаків стануть називати молодцями. 

Старий — літній, ст. сл. старь, рос. старьій — слово всесло¬ 

в’янське. По лит. зіогаз — товстий. Індоєвр. *зїа-стояти, ст. сл. 

старь — старий, немічний, ветхий. Укр. стара — жінка, хоч би й 

молода, те саме і п. Звідси й староста, рос., чс., п. Укр. ще 

старість, старший і т. ін. — усе давні слова. - 

Слово о п. І. 1187 р.: А чи диво ся стару помолодити? 27. 

Лекс. 1627.233: Стар муж — д*Ьд, лЬт 50 маючий. 

Стародавній — який виник, створився дуже давно, який 

існував дуже давно. Стадавня література — греко-римська. 

Колись стародавній було синонімом до слова старий, тепер таке 

значення не зустрічається. 

Лекс. 1627.446: Прискілла, лат. — старая, стародавня. 

Стародруки — книжки, видруковані від початку друкарства 
1440 р. по кінець XVIII ст. 

Старожйтний — який існував, жив у давні часи. У давній 
мові значення слова було ширшим. 

На старожйтньїй клейнот. Лекс. 1617 р. пер. 

Т. т. 317: Дервній, веткий — старожйтньїй, шляхетньїй. 
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Старожитності — пам’ятки далекого минулого. 

Староста — від старий. Старший над родом. Слово староста 

є вже в „Рус. правді’*. У ХУ-ХУІІІ ст. керівник міського чи 

сільського управл. У царській Росії голова сільської громади. 

Сучасне значення — виборна особа якоїсь групи людей — товарис¬ 

тва, студентської групи і т. д. Особа, яка сватає жениха нареченій 

чи наречену женихові. На Закарпатті збережено тільки друге 

значення тоді, як для першого значення вжив, слово „видавця”, або 

„наставник”. 

Лекс. 1596.15: Игемон — вож, староста. 

Лекс. 1627 пер.: Старості Рогатинскому. 

Лекс. 1627.177: Заступник, староста. 

Т. т. 178: Предс'Ьдатель — староста, урядник. 

Т. т. 344: Анфипат — староста, намісник бурмйстров. 

Т. т. 351: Архаггел — староста аггелскій. . 

Т. т. 353: Архітріклин — маршалок албо староста на веселю. 

Староста церковний — виборна особа від парафіян для 
ведення господарства церкви. 

Стйрчество — монашество культурного освітнього духового 
напрямку, головним представником якого був старець Паїсій 
Величковський, українець з Полтави, 1722-1794. Від ст. сл. старт», 

стариць. Див. старець. 

Старший — вищий ступінь від старий. Я старший за тебе, Гр. 

52. В Гал. дуже часто вживають слово старший і без порівняння, 

зам. старий, пор. ще довший, більший: Він вже старший чоловік. 

Статечний — 1. розважний у вчниках. 2. показний, пристой¬ 

ний. 3. заможний, п. зіаіесхпу — поважний, солідний. Див. статок. 

Лекс. 1627.165: Сталий, статечний. 

Т. т. 262: Тщива, речи статечньїи. 

Статир — давня монета. 

Лекс. 1627.457: Статир — чтьірьі драгмьі, вага, стоит за 

червоньїй золотьій. 

Стати, ставати — дієсл. 1. приймати вертикальне положення. 

2. починати якесь діло стоячи. 3. перестати рухатися. 4. перетво¬ 

ритися на щось. 5. зупинити, виникати. 6. трапитись: ст. сл. стати, 

стану — з носовим у, срб. стати, рос. стати, чс. 8іаіі зіе — 
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відбуватися, спорідн. з лит. МоП, зіо)и — ставати, д. прусс. розіаі — 

стати, д. інд. азіЬаі — встав, став; їїзіЬаїї — стоїть, авест. іізїа іп — 

те саме, лат. лат. зіо, зіаге — стою, гр. ізїут — ставно, д. нім. зііеп 
— стояти, лит. 5І5ІО — ставити, затримати: за М. Фесмером 
(Зтимол. словарь рус. язьїка 1910-1918, т. IV). 

Лекс. 1627.17: Бьість — бьіл албо сталося. 

Статок, статку — у значенні майно, добро маєток; це 

слов'янське праслово, знане у нас з найдавнішого часу, і вже тим це 

не полонізм. Так у Іпатієвому Літопису під 1190-6698 роком 

читаємо: И дворь зажгоша, и статокь єго поимаша. Може перше 

значення „статку” було: скот, худоба, і це значення зосталося в нас 

аж дотепер: пор. у Чубин. II, 230: Перелічив статок — нема 
корови. У Куліша, Святе Письмо: А статку було у його сім тисяч 
овець, три тисячі верблюдів, п'ятисот ярем волів. — Хто мав 
добрий статок, той тим самим ставав людиною статочною чи 
статечною або статною, цебто солідною, розумною, степенною, 

звичайною добрих звичаїв, бо сам статок змушував її поводитися 
„статочно”. А з часом повстало й слово „статкувати” — поводи¬ 

тися так, як веде себе людина зо статком, цебто поводитися добре, 

розумно, бути роботящим і т. ін. Пор. Статкує, то й має. Статнйй 
або статній господар. Тобі вже час статніти, а ти все гуляєш. — 

Слово статок надзвичайно розгалужене в нас і дуже багате на 

похідні слова: статечне, -но, статечний — точний, статечність, 

статковий, статкувати, статний, статній, статніти і т. ін. Звичайно, 

треба вживати форми на -очн-, бо форми на -ечн-це полонізми. 

Від праслова „статок” повстало багато інших слів, напр. достаток, 

достаточний, достатній, остаток, недостаток. Від цього ж слова 

повстало й наше „вистачати” чи „вистарчати”, зо вставним р. В 

народних творах часте „статки-маєтки”: Нехай отець і матуся мою 

пригоду знають, статки-маєтки збувають, Лукаш. Нажив собі 

статки-маєтки кривою присягою, Л. Українка, „На полі крові”, її ж 

„Я не мав звичаїв молодечих, я статкував, 31.” 

Статус — у міжнародному праві становище, стан зіаїїіз цію — 

стан, який був перед тим; громадський стан, з лат. $Ю, $іаге. 

Статут — документ, який вміщає цілість принципів і норм, 

якими керується певна партія, масова організація, наукове 
товариство з лат. зШиз — громадянський стан, Лекс. 1627.273: 

Устав — статут. 
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Стах, Стаха — чол. ім’я, ст. сл. Стахій, гр. колос. 

Лекс. 1627.458: Стахій ел. — колос. 

Стація — зупинка залізнична з п. зіаф, лат. зшіо. На Сході 
— станція, лат. $іапгіа, італ. зіапга. В Гал. станція з п. згапф — це 

кімната з утриманням, пансіон. 

Ствердити — 1. установити. 2. запевнювати, див. затверді¬ 

лість. 

Молитвою и Благословенством ств'ьрженьїй єсть. Катих. 1645 

р. 57 б. 

-ство — закінчення іменників, наголосу на себе не приймає. В 

3. У. звичайно тут -ство частіше наголошене. Це 3. У. наголошене - 

ство недавнє, бо в Лекс. 1627 р. Памви Беринди його нема, напр. 

пространство, 448. 

Створення — ст. сл. сьтвореніє, здійснення чогось нового, 

спорудження, приведення до існування від творити; див. творити. 

Лекс. 1596.29: Сьтвореніє — створеньє. Сьтворяю — чиннЗ. 
Т. т. 29 б: Творец — створител, створеньє. 

Стебло, стебель — основна частина трав’янистої рослини від 
кореня до вершка; рос. стебло, р. гсІхЬІо, ц. сл. стьбліє, словен. 

хіеЬІо, срб. стабло, чс. /Ьіо, лит. яІіеЬа.ч — стовбур, гр. .чбГгох — 

затиснутий, лат. $ііри1а — стебло, $ііре8 — стовбур, нім. $іеіі — 

тугий, затерплий. 

Лекс. 1596.28 б: Стебліє — солома. 

Лекс. 1627.234: Стебль — дерево на пні. Стебліє — солома, 

стебельє. 

Стегно, -на — частина ноги людини від тазостегнового до 

колінного суглоба; п. $сіе£по — суха жилка, чс. зіеііпо — стегно, ц. 

сл. стьгно, настегни; словен. зіеЬпо — стегно, нім. БсЬепкеІ — 

стегно. 

Стежка — вузька доріжка, ст. сл. стезя, п. зсіегка — вузька 

дорога, праслов. $іь§, ф з того самого кореня, що стигати, п. $фас, 

срб. стаза, стазика, словен. зіега. 

Лекс. 1627.234: стезя — стежка. 

Т. т. 413: Стежка, слйд. 

Стелити, стелю, стелеш або слати, стелю, стелеш — 1. 

розстилати, розкладати щось на якісь поверхні. 2. робити покриття, 

кладучи щільно у ряд доски, відти і слово стеля, стелити підлогу; 
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рос. постлать, чс. 8і1аіі, п. $1ас, бсіеіе, ц. сл. стелю (з носовим у), 

ст!>лати, постеля від *ро5І1апі; праслово, лат. Іаіе — широко, Іаш$ 

(від *$і1аіи$) — широкий, ІаіііБ, 1аіегі$ — сторона, бік; див. постіль, 

постеля. 

Слово о п. І. 1187р.: Зелену паполому постла. Снопьі стелють 

головами. 

Стеля — те саме що плафон, від стелити, див. стелити. 

Лекс. 1627.103: Дом, стеля, покрьітьє. 

Стенд — вистава чого важливого на виставовій дошці від 

англ. зїапсі — стояти, п’єдестал, на чому щось стоїть або лежить. 

Степ, -у, в степу — великий безлісий, вкритий рослинністю 

рівняний простір у зоні сухого клімату. М. Фасмер вважає 

реконструкцію первісної форми тяжкою, тому що, судячи по укр. 

слові повинно бути стьпь, інакше було б по укр. стіп. Слово 
зустрічається вже у Шекспіра у формі $£ерре — але це запозичення 
з рос. Були висунуті різні етимони, але найбільш вірогідна думка 
Бейли, що „степ'’, спорідн. з остетин. Іаераеп — плоска рівниа з 
індоєвр. ($)іер. Осетинська мова належить до іранської групи 
індоєвр. мов. 

Степйн, Степана — чол. ім’я, от. сл. Стефанг, гр. ЗіерЬапоз — 

вінок, корона, діадема. 

Степаніда — жін. ім’я, ст. сл. Стефанида, гр. вінчана. 

Степінь — див. ступінь. У вступі до псалмів часто зустріча¬ 

ється вираз степенная пісня. Беринда пояснює його так: 

Лекс. 1627.234: Степенная пісня — високая. 

В укр. перекладі Біблії, виданому лондонським біблійним 

товариством, вираз перекладається як „пісня прочан”. 

Стерво — це те що лишається по дохлій тварині і воно 

найбридкіше для людини, чому й стало за дуже поширену й часту 

лайку; рос. стерва жін. роду, на відміну від укр. стерво, яке є 

середнього роду, з давнього стєрво, стьрво, ц. сл. стьірвь, відки і 

рум. зіагу, п. зсіег^; етимологія неясна. Потебня пробував 

пов’язати з нім. зіегЬап — вмерти і гр. зіегіоз — нерухомий. 

Стерегтй — оберігати, охороняти, див. постерігати, осторож- 

ність. 

Слово о п. І. 1187 р.: Стережаше єго гоголемь на вод-Ь, 42. 

Лекс. 1596.3 б: Блюду — стерегу. 
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Т. т. 4: Брегу — стерегу. 

Т. т. ЗІ: Храню — стерегу. Хранитель — сторож, кустос. 

X раї ієн і є — стреженьє, пересторога. 

Стерегуть Приказания Моєго. Катих. 1645 р. 94 б. 

Стерегтися — 1. бути обережним, пильним. 2. боятися 
когось, чогось, уникати когось. 3. дбати про своє здоров’я. Див. 

постерігати, осторожність. 

Лекс. 1596.32 б: Опосаюся — осторожньїй єстем. 

Лекс. 1627.229: Варуючи, стережися. 

Стеречися ихг (єретиків). Члов'Ька єретика стережися. 

Катих. 1645 р. 41 б. 

Обьічаєвь непристойньїх'ь вьістер'Ьгатися. Катих. 1645 р. 43 б. 

Стереотип, -пу — металеві відливи друкарського складу 

для друку на ротаційних машинах. 

Переносно: шаблон, постійна модель. Від гр. зіегеоз — 

твердий, просторовий і Іуроз — відбиток, форма, зразок. 

Стерлядь, стерляжний — слово тільки сх. слов. походить з 

НІМ. 5ІОГ — осетр, яке під впливом старого сельд дало стерлядь 
(Преобр. II 385). 

Стерник — заст. рульовий від слова стерно — пристрій 
для керування руху корабля, кермо. 

Лекс. 1627.438: Навкрйл — стьірник корабельньїй. 

Стефйн — чол. ім’я, див. Степан. 

Лекс. 1627.458: Стефан, ел. —діадйма, корона, вішец. 

Стешйця — поширена в Канаді під впливом англ. $Іа(іоп — 

стадія, двірець. 

Стигнути — 1. дозрівати. 2. охолоджатися, заклякати від 

холоду. 3. наближатись, надходити; звідси достигнути, досягти; 

рос. достигнуть, достичь; п. $і$£ас; праслово, лит. $е£іі, $а£уіі — 

припинити, інд. а-засігаїі — припинить, звідси сягати, присяга 

(слов'янин, коли присягався достигнув рукою до землі). Звідси 

походить також слово сажень, див. сажень, сяжень. 

Лекс. 1627.183: Преспів перейшол — перестиг. 

Стид — у 3. У. встид — сором, рос. стьщ, п. \У8Іус1 од кореня 

із значенням холод *зПісі; ц. сл. стьідитиса, студь і сромь; болг. 

студ — холод, слов. зшсі — бридота, відраза. 

Лекс. 1627.232: Срам — сором, встьідливость, встьід. 
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Т. т. 238: Студ — стьщ, соромота. 

Т. т. 447: Пуд, лат. — нстьідаючійся. 

Встидь — срамь, етудг>. Встиливьій — ц^ломудрій. Стидання 
— стиждуся, срамлюся, обинуюся, Син. 26. 

Стидитися — соромитися. Слово всеслов’янське. Одного 
кореня з ст. сл. студь — холод, значення змінилося під впливом 
стигнути. Див. стигнути, стид. 

Лекс. 1627.239: Стьіждуся — встьідаюся. 

Т. т. 286: Стьіждуся — встьідаю, соромлюся. 

Стиль — палочка, що нею писали стародавні народи, напр. 

греки чи римляни. Заструганим кінцем стиля $іу1ит писали на 

повощеній дошці, а тупим витирали для поправок, звідси повстала 

латинська поговорка заере уєПєгє зіуіит — частіше обертати стиль, 

цебто частіше виправляти написане. Від цьог виправлення повстало 

дальше значення слова стиль — характер мови чи писання якогось 

письменника. 

Стйрта — великий стіг сіна або соломи укрладений в певний 

спосіб, слово часте на 3. У., на Сході тільки скирта, рос. скирда, п. 

вїугі і зіугіа. М. Фасмер вважає найвірогіднішим балтійське 
походження, лит. зїігіа, латв. зППа і збгра. 

Стирчати — виступати, видаватися у гору, п. зсогхус від 
кореня 8Іег — того самого, що в слові сторона. Див. сторона. 

Лекс. 1627.230: Ноз єго гор тьічащи. 

Стискйти — давленням ущільнювати щось, міцно обхопити, 

здавлюючи утруднювати дихання, переносно — пригнічувати. Чим 
дужче стискатимуть, тим швидше ослабнуть, Р. Іваничук Б. д. моя 
Господа, 32. Ц. сл. тискати — дусити, тиснути (з носовим у), це 

пхати, чс. 1і$к — друк, п. зсі$к вплинув на з. у. стиск, слово, що 

вживається у значенні тіснота, натовп, луж. сізкас — кидати. 

Стих, стиха — давнє значення — віршовий рядок, збережене в 

рос. мові, в укр. мові вживається переважно для біблійних 

сегментів, просодиних одиниць у біблійному стилі, з новогр. зіусЬоз. 

Лекс. 1596.10 6: Краєгранесіє — початок стіха албо строкй. 

Лекс. 1627.47: Стих, в’Ьрш. 

Т. т. 432: Мафйма — пенс, стіх. 

Стихар — верхня і подияконська й дияконська одіж, гр. 

зІісЬагіоп, лат. іипіса. Назва стихаря від зіісЬоз — рядок, полоска, 
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бо перше прикрашався кольоровими, нашитими на нього полос- 

ками. 

Стихйра — арх., мистецтво стиха, віршування. 

Лекс. 1627.458: Стіхира — віршем писаная. 

Стихія — елемент, первень а гр. хІісЬеіоп — елемент, дух, 

привид, фантома. 

Лекс. 1627.458: Стихія небесная — составьі воздушньїя, 

ііебесньїи живіольї. Стихія — початки, елемента. 

Стихомітія — гр., це живий діалог в віршованій драмі, 

поділений в такий спосіб, шо репліка кожної з осіб складається з 
рядка налогічною метричною, а часто і синтаксичною структурою з 
попередніми словами партнера. Стихомітіями рясніють драматичні 
поеми Л. Українки. МЛК. 

Стіг, стогу — велика купа сіна, праслово, рос. стог, п. $(о£ 

означає фактично кіл навколо якого кладеться сіно, ц. сл. сто жарт 

— кіл, навіс і стяг — прапор, латв. $іе§5 — довгий кіл, нім. $(есйеп 

— встромити, чс. $(іе2 — балка, словен. зіеЬег — стовп, лит. 

зіиЬигаз — стовп і $(аЬога$ — суха галузка. 

А дубровьі моей... не копати и с на вь стоги не кидати 

(Хрінники, 1472 Арх ЮЗР 8, III, 3). 

Стікс — з гр. з(і —х жахливий, у давньогрецькій міфології 

одна з річок, що омивала підземне царство, де панував Гадес, тобто 
пекло. 

Стіл, стола — ст. сл. столь — мебля з дерева або мармуру, 

що стоїть на кількох ногах, рос. стол, п. 8(61, праслово спільне 
для всіх слов’ян від дієслова стати, первісне значення — столиця, 

трон, сучасний престол, гот. 8(оІ8, нім. ЗіиЬІ; див. у Слові о п. І. 
1187 р. „Отня стола злата”, 24. Стіл від найдавнішого часу 
визначає й їжу, що було вже в мові давньоєврейській, див. євр. 

8иГсЬап — стіл, а переносно їжа, ц. сл. трапеза; пор. Пс. 69:23: 

Нехай пасткою стане для них їхній стіл (зиГсЬап) а їх учти 

тенетами! Звідси й столувати — їсти з ким за одним столом, 

столуватися — наймати собі в кого стіл, цебто прохарчування. 

У пам’ятках Х1У-ХУ ст. ще часте вживання слів столь, 

с голець у значенні символу влади, напр. у значенні єпископської 

кафедри: 

Оганесь єпискоупь вормєнскьіи пришєль к намь, на нашв 
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столь, на молдавскьіи (Сучава, 1401 КІК45). 

Як символ влади: 

алє вждьі хвала милому богу што ваша млсть оу вашоє млсти 
стольцьі оу вєликомь князствє литовьскомь (Вільна 1493 ПОСВВ 

151 зв.). -ч ■■ 
Натомість столник був у молдавському воєводстві придворний 

службовець, який служив під час придворних свят і бенкетів і 
наглядав за справами. Це був також боярський чин. 

Стілець, стільця — маленький стіл для сидіння, рос. і укр. 

діал. стул, п. зіоіес. Щодо значення у давній мові, див. стіл. 

„Сидіти на двох стільцях” — догоджати двом. 

Стільки — неозначено-кількісний числівник, означає саме 
таку, названу кількість кого-, чого-небудь. Слово це відмінюється, 

а в 3. У. не відмінюється: Сиділа на стільки багнетах („Укр. голос” 

№194). Між стільки розбишаками, Бирч. І, 55, у першому випадку 

слід було „на стількох”, у другому — „між стількома”. 

У давній мові только, столько: 

А тоє имєнє Чємєрин, маю подати игоумєноу — так доброє и 

нарАженоє и столкимиж людми... как я в нєго взал (Луцьк, 1490, 

Пам.). 

Стіна — мур, рос. стена, п. зсіапа, ст. сл. стлна, гр. зкепе — 

намет, лит. зіепа — стіна. 

Лекс. 1627.239: СгЬна — мур. 

Стіх — арх., те саме що стих. 

Лекс. 1627.458: Стіх — порядок, в-Ьрш. 

Стлумити — розм., див. тлум. 

Сто — числ., всеслов. і індоєвр. слово із значенням десять 
разів десять. Ст. сл. сьто. Звідси сотня, сотенний, сотий і ін. давні 
сьтеньїй, сьтьникь — сотник. Лит. зігпіаз, інд. заіаш, гр. йекаїоп, 

гот. ЬипсІ, нім. Нипсіегі. 
Коупиль пань пєтрь... діьдицтво... за сто гривень в^Ьснихь 

(Перемишль 1366 Р 12). 

Стовбичити — 1. різко підноситися над навколишньою 

поверхнею про високі, тонкі предмети. 2. стояти, бути на ногах. 3. 

провадити безцільно час, нічим не займаючись. Від слова стовп. 

Стовктй — 1. товкачем стерти на порох. 2. пошкодити посіви. 

Див. товкти. 
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Лекс. 1596.15 б: Стовченьїй, стертьій в порох. 

Стовп, -па — все що служить для підтримання будинку, 

моста, воріт; колона, ст. сл. стльпь з первісного $ї1ир, рос. столп, 

столб; п. 5Іир. Перед давньослов. городами стояли слупи — вежі. 

Слово о п. І. 1187р.: Оба багряна стльпа погасоста, 25. 

У давньоукр. мові столп — межовий знак. 

А хотарь т*Ьмь два сєломь почєншє от гор'Ь на два доуба 
расохата... от тьліь проста... на стлвпь (1415 Со<д. І, 121). 

Стовпотворіння — безладне скупчення кого-, чого-небудь. 

„Стовпотворіння вавілонське” — метушня, біганина, нелад. 

Вираз біблійний; див. Кн. Буття II: 1-9. 

Стбгна — арх., поет, площа, широка вулиця. 

Лекс. 1627.37: в етогнах — в улицах. 

Т. т. 234: Стбгна — площадь, улица. 

Запозич, з п. 8сіе£по із знач, „дорога”. Див. стегно. 

Стогнати — тяжко дихати від болю, ст. сл. стонати, староп., 

старочеське зіопаїі, рос. стонать, стон. Друга ступінь чергування 
від стенать, гр. зіопоз — стогін, стогнання; д. інд. $іапа$ — гудіння, 

ірл. 80п — звук, лит. 5ГіпеІі — стогнати, гр. $1епеі — зітхаю, ісл. 

зіупіа, нім. зІбЬпеп — стогнати, без с, лат. Іопаге — гриміти, д. інд. 

папуасі — шумить, гримить, англосакс. іЬитіап, англ. сЬипсІег — 

грім. Див. М. Фасмер, Зтимол. словарь рус. язьїка 1910-1918 рр. 

Слово о п. І. 1187р.: А вьстона Києвв тугою. О стонати 

Руской земли. 

Стодола — клуня, ст. сл. стодоля, давнє запозич, з д. в. нім. 

$їас1а1 — клуня. 

Лекс. 1627.67: Жйтница, гумнб, шпіхлір, спіжарня, стодола, 

клуня. 

Стоїк — прихильник грецької філос. течії, яка проповідувала, 

що життя — це страждання, яке треба мужньо перенести. 

Лекс. 1627.459: Стоа, ел. ганок. Оттоль стоики філософи 
названи, от ганку, в котром діспутовали. 

Столиця — головне місто, адміністративний центр держави. 

Київ — столиця України. Від слова стол. Див. стіл. 

Столиця — єпископський чи інший церковний престол в 

давнину. Князь чи король був „Верховний податель столиць 

духовних і всіх хлібов духовних”. Також стол, столець. Див. стіл. 
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Столяр — від ст. сл. столь „той, хто столи робить”, але слова 

„столяр” в ст. сл. не було. Ст. сл. древод-Ьля — теперішнє столяр. 

Столяр, п. $ЮІаг2 — це фактично калька з нім. Тізсйіег від Ті$сЬ — 

стіл. З укр. пішло і рос. столяр. 

Лекс. 1627.58: Древод'Ьля — столяр албо тесля. Древод'Ьл- 

ний — столярскій, тесля. 

Т. т. 256: Тйсар — століар. 

Отже в обігу було певний час слово взяте безпосередньо з 
нім., а з нього була зроблена калька. 

Стомйх — арх., шлунок з лат. зіотасЬиз — шлунок. Гр. зіота 
— це рот, відки і слово стоматологія — зуболікування. 

Лекс. 1627.458: Стомах — жолудбк. 

Стопй — стара російська міра аркушів паперу, десть — це 
було 24 аркуші, 20 дестей — тобто 480 аркушів була стопа. Див. 

стопа, десть. 

Стопй — 1. кінцева нижня частина ноги. 2. одиниця виміру 
віршованих рядків. Це група складів в центрі якої стоїть наголо¬ 

шений склад. У давнину стопи складались з чергування в певний 

спосіб складів з довгими і короткими голосними, а оскільки в 

новітніх мовах з рідкими вийнятками немає опозиції між довгими і 

короткими голосними, основою опозиції стали наголошені і 

ненаголошені голосні звуки. У давнину стопа вибивалась ногою, 

тобто скандувалась, відти її назва. 

Споріднено з словом ступати і ступінь, ц. сл. степень. 

Лекс. 1627.234: Стопа — сл'Вд, стопа, ступень. 

Т. т. 412: П’ята або стопа. 

Сторож — особа, яка охороняє кого-, що-небудь. Див. 

стерегти. 

Лекс. 1627 пер.Сторож Церква и Пастьір. 

Т. т. 456: Сторож наш Пан. 

Сторожа — заст. варта. Група людей для охорони. Давніше 
означало і тюрму. Див. осторожність, постерігати, стерегти. 

Лекс. 1627.235: Стражба — сторожа, темниця. 

Т. т. 280: Храненіє — стереженьє, сторожа, пересторога. 

Хранилище — сторожа, вежа або башта, где страж стережет, 

темниця. 

Т. т. 426: Кустодіа, лат. — печать, сторожа. 
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Сторона — 1. простір, місцевість, розташована в якомусь 
напрямку віл чогось і також цей напрямок. Сторони світу: північ, 

південь, схід, захід. 2. арх., поет, країна, рідна сторона, рос. страна. 

3. юр. особа, що позивається в суді. Ц. сл. страна, староп. зггопа, гр. 

зіегпоп — грудь, інд. зПгпа — розпростерти, див. простір, просто¬ 

рінь; від кореня *$їег, *зіог — первісне *8іогпа. 

Слово о п. І. 1187р.: Поганим со всйх'ь странт прихождаху, 19. 

От всЬх стран. 

И с ону строну могильі от ближьшєго реченого дуба на букь 

(Галич. 1404 Р 68). 

Лекс. 1627 пер.: По иньїм сторонам. 

Т. т. 235: Страна — пов-Ьт, сторона, крайна. 

Сторонній — прикм. чужий, нетутешній. Від сторона. 

А коли єсмо тьіе зємли заводил'ь бьіли при том... и иньїх 
сторонньїх'ь (Вільна, 1451 Ак ЮЗР II, 106). 

Стос, рідше стіс, стосу — 1. велика кількість однорідних 
предметів, вертикально покладених одне на одне. 2. рівно 
складений ряд дров або костер. З нім. $Ю38 з зіоззеп — штовхати, 

ударяти, п. 8Ї05, 82І08. Див. пристосувати. 

Лекс. 1627.150: Огнь — огиско албо стус дров палаючій. 

Т. т. 230: Згромаженьє, громада, стус дров, купа. 

Стосувати — давня позичка з нім. зіоззеп — ударяти. Наше 

стосувати, як і польське зіозом/ас визначало перше взагалі ударяти, 

як стос — удар: пізніше стало визначати — даряти в певне місце, а 

нарешті „добирати1’. 

Лекс. 1627.356: неприсований. 

Стосуватися — (до кого, чого) відноситися. Це не до мене 

стосується. Полтав. акти 1667 р. ст. 111: Стосуючись з дєкьрєтом 

пєрвим. В 3. У. стосувати, на Сході тільки стосуватися. Див. 

стосувати. 

Стояти — 1. перебувати у вертикальному положенні. 2. 

розташуватись десь на відпочинку на недовгий час. 3. бути 
записаним у якомусь документі, міститися; ст. сл. стояти, срб. 

сто)им, чс. зіоДт, зіагі — це дієслово пов’язане чергуванням 
голосних з дієсл. стати. Див. стати. 

ОставлАемь гдіз коли на воиноу идоут абьі... оу сєлєх нє 
стоялї (XV ст. ВС 28). 
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Ино в прьівильи отца нашого стоить, штож даль дядку єго 

паноу Михаил у тоє имєньє любчо (Вільна 1499 ВФ). 

„Не стій, не барись” — часте в укр. мові. Те саме в мові Біблії 

— І М 45:9: Зійди ж до мене, не стій (аі Іаатосі — не стій, не 

барись). 

Страва,— харч, їда. Це слово знаходимо вже в Йорданеса в 

погребнім запису Аттіли 454 року, чому воно найстарше з записаних 

слов’янських слів, і визначало тоді „помилку по небіжчику” чи 

„тризну”. В значенні поминальної їжі це слово відоме в мові 

польській іще в XV віці (А. Вгііскпег: )егука роїзкіе^о 1913, з. 

16, ЗІо^пік еіуто1о§іс2пу ]е,г. роїзкіе^о 1929, р. 518). 

З часом давне значення зовсім не забулося, позосталося 
тільки „їжа”. Уже у Словнику П. Беринди 1627 р. читаємо: Пища 
— живность, страва, потрава. 

Страва, праслов. слово корм для людини, тоді, як трава — 

корм для тварини. Ц. сл. струти, трьіти — терти, отровь — 

трутизна, гр. (гуо — травлю, нищу, ігусЬо — тру. 

Лекс. 1596.34: Ядь, идло, страва. 

Лекс. 1627.247: СнЬдь — страва, Ьдло, покарм. 

Т. т. 311: Ядь — "Ьства, страва, ЬдЬньє. 

Страждати — переносити фізичну чи душевну біль. Слово 

всеслов’янське, ст. сл. страдати, стражду з носовим у, страсть, чс. 

розігасіап, п. зігасіас, рос. страдать, страдание, але й „страда” — 

праця під час жнив, у лужичан без с: ігасіас, спорідн. з словом страх 

(Пор. А. Брюкнер, Зіошпік еіуітюІ0£ІС7ду )ег. роїзкіе^о, стор. 518. 

Слово о п. І. 1187р.: Часто б'Ьдьі страдаше, 37. 

Страйк, страйку — з англ. зігіке, теперішня вимова страйк 

через нім. Зігеік, п. зи^к, зігеік, страйкувати з нім. зігеікеп, п. 

зІга]ко\уас — це звичайні в Галичині вирази, або штрайк, штрайку- 

вати. На Сході забастовка, провести забастовку — з італ. Ьазіа — 

досить. ... 

Страсна неділя — тиждень до Воскресіння, „страсний” у 

пам’ять мук Христа, страсний четвер, страсна служба. 

Страсть, -ті — арх., страждання, тоді як пристрасть, рос. 

страсть — це сильне захоплення. У церковній літ. слово пов’язане з 

муками Христа. 

Лекс. 1596.26 б: Страсть — в фушеньє, ефект. Страсть — 

бЬда. Страсть — упадок. 
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Стратег — давнє стратиг, 1. воєначальник у Давній Греції. 2. 

полководець, керівник великих воєнних операцій, знавець воєнного 
мистецтва — стратегії. 

Лекс. 1627.459: Стратйг — жолньєрскій воєвода, пан, гетман, 

цйсар, вож. 

Стратилат — чол. ім’я, гр. $іга(у1аЮ5. 

Лекс. 1627.459: Стратилат — полковник, гетман, воєвода. 

Стратон, -тона, Стратоник — чол. ім’я, ст. сл. Стратонь і 
Стратоник'ь, гр. перемога війську. 

Лекс. 1627.459: Стратоник — воинам поб'Ьда. 

Страус, страусові — найбільший з усіх птахів, живе в Африці і 
великій частині Азії, за ним полюють через його оперіння, ст. сл. 

строуеь з гр. $Ігои$, ст. нім. <пги7./,, п. .чігиб, з укр. з п. струсь. В укр. 

літ. XVII в. відоме струсь. Коли страус бачить небезпеку, то ховає 
свою голову в пісок, і це, звичайно, нічого йому не допомагає, 

звідси вираз: страусова політика, страусове поведення. 

Страх, страху — боязнь, звідси: страшити, устрашити, 

перестрах, страшний. Ст. сл. страхь, чс. $ігасЬ з тим же значенням. 

Спочатку це слово на думку М. Фасмера (Зтимол. словарь рус. 

язьїка 1910-1918 рр., т. IV) означало оцепеніння як в лит. $1ге£іі, 

$іге£у, сер. верх. нім. зігас — тугий, суч. нім. зігескеп — розтягу¬ 

вати. Див. пострах. 

Алє яко оузрАТ сєс нашь лист, так тьім часом щоби до нась сь 

оуеим пришли, бєз оусєго страхоу (Сучава 1468 В О II 306). 

„Страх” часто вживається у живій мові в значенні сильно: 

Страх, як я люблу його! або дуже: Страх багато має. Страх який 

гарний! 

„Страха ради юдейського” — через страх перед юдеями, вираз 

євангелський, Івана 19:38, 20:19. 

Страчення — від дієслова страчувати, стратити; 1. карати на 
смерть. 2. гублення чогось, напр. надії. У давній мові страчення 
означало програш судової справи або знищення. 

Страшидло — від слова страх, опудало. 

Лекс. 1627.198: Пудило — страшидло. 

Страшко — чол. ім'я вживане у давній мові, ц. сл. Євстратии, 

гр. Ні$тгапо$. 
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А при томь бьіли святки... а пан Страшко (Володимир, 1470 

АЗІ 65). - - ■ • 

Страшнйй — прикм., який викликає страх, жахливий, ц. сл. 

страшьнь. 

А хто сію грамоту мою порушить... тому судить Бог во второе 
и страшное Христово пришествие (Київ, 1398 ДГПМ). 

Лекс, 1627.236: Страшньїй — страшлйвий. 

Т. т. 266: Ужасен, грозен — страшньїй. 

Стрекотйти — звуконасл. сорокик. Сорока скрекоче. 

Слово о п. І. 1187р.: Не сорокьі вьстрокоташа. 

Стрелити, стрельнути, стрелити (частіше в літ.), стрілити, 

стріляти — В давнину було стріляти і стрєляти, але тому, що 
давній правопис вимагає по р писати 'Ь, звичайно писали стріляти 
навіть ті, що вимовляли стрєляти. Див. застрілити. Праслово, 

основа стріла, рос. стрела, п. зіггаїа, давньонім. зігаїа, суч. ЗігаЬІ — 

промінь. Зі зміною військової техніки змінилось і значення слова. 

Стремено, стрем’я — пристрій для упирання ноги вершника, 

чс. зіггтеп, п. зіггетіе з кореня зігет, зігот, п. зіготу — крутий, 

обривчастий, зіготігпа — круча, чс. зігот — дерево, срб. стрмина 

— спад. 

Слово о п. І. 1187р.: Вступита, господина, в злата стремень, 

29. 

Стременний — іст. конюх, який доглядав за кіньми свого 

пана. 

Стреміти, стремлю, стремлять — значить стільки виступати, 

стирчати: Була на ньому біла свита, набакір шапочка стреміла, 

Котл. Енеїда. В тих стінах не одна стріла, Бирч. І, 172. Часто 
вживають особливо на Зах. Укр. стреміти замість намагатися, 

змагатися, прагнути, це давнє стрьмити, що тепер вжив, в рос. мові 
— стремиться, це намагатися, натомість п. зіггтіс, пазіггтіс — це 
насадити. Римляни стремлять треба прагнуть, намагаються до 
знищення Картагіни, Корд., 33. 

Стриб! — рухонаслід. скакання. Звідси стрибати, стрибання, 

стрибок. З прамови. 

Стрибнути — зіскочити. Розгонисто стрибнув із східців вниз, 

Гонч. Л. і зо., 35. 
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Стрйга — дівчина, яку „постригли”, цебто відрізали косу за 
дозамужню втрату дівочої чесноти. У Шевченка: Розказує, як 
стригою ходила. Очіпок клоччям вимощала, щоб не знать було, 
що стрйга, 284. Звідси стрижак — син стриги. 

Стригти — обрізати волосся. Див. постриг. „Не стрижи всіх 
під один гребінець” — не робити різного на один зразок, „на один 
копил”. Дайте людям волю для творчості. 

Стрий, стрия — батьків брат, дядько по батькові, стрик, 

стрийко. Стрийна — батькова сестра або дружина батькового 
брата, давнє стрьіина. Це арх. 3. У. назви, на Сході дядько, дядина. 

Тут же стрєчний брат — кузен, давнє стрьіичичь. В ст. сл. стрьи, 

стрьіи, також дядько, ст. сл. стрьіика — тітка. Слова всеслов’ян¬ 
ські, білор. стрьій, п. зігу^ прикм. 5ІГЦ[ЄС2Пу, староп. $1гу]ес2пу, 
болг. стрика — батьків брат, срб. стриц, стрико, чс. зігус, зігуко. 

Тоє вт?сє що бьі имь оурикг сь ВОСЬМІ) ДОХОДОМ!) имт> д-Ьтєм их 
и стриикомь их (Сучава 1426 Собі, і 182). 

А помроут етрєчньїи братя тогдьі на блішьє плєма имєніє 
приїдізт (XV ст. ВС 36). 

Лекс. 1627.343: Братанок — брат стрієчньїй або тютечньїй. 

Стричок — арх., повороз, п. зігук, зїгусгак, з нім. Зегіск — 
шнур. 

Лекс. 1627.256: Повороз, стрьїчок, шнур, мотуз. 

Стрій, строю — п. зігу] з данього строй (в значенні одежа 
дуже рідке), на Сході зовсім не вжив., тут одежа, плаття, убрання. 

Стріла — тонкий стрижень з загостреним кінцем або гострим 
наконечником, який використовують для стрільби з лука. Див. 

стрелити. 

Слово о п. І. 1187р.: Рострйляєв'Ь злаченьїми стрілами. 

Т. т.: Ітті дождю стрілами. 

Т. т: Стр'Ьльї по земли сЬяше. 

Стрілка — 1. зменш.-пестл. від стріла. 2. тонка вузька 
пластинка з загостреним кінцем, яка обертається на осі і вказує час, 

напрям і т. д. 3. знак для вказування напряму у вигляді стріли. 
Слово о п. І. 1187р.: Чоми мьічеши хиновьскьія стріілкьі? 38. 

Стріляти, стрілити — визначало напочатку тільки пускати 
стрілу з лука. Пізніше значення цього слова поширилося, а тепер 
„стріляють” вже й рушниці, гармати і т. ін. Пор. чорнило, перо. 
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Див. стрелити. 

Біблійна мова знає кидати стрілу. Напр. І Сам. 20:20: А я 
кину (огеЬ) три стріли. 

Слово о п. І. 1187р.: Соколичь рострйляєв'Ь своими злаченьї- 

ми стріьлами. Стр^ляєти сь отня злата стола. Стріляй Кончака. 

Стрімголов — присл., прожогом, сторч головою, сторчголов. 

Слово складне: стрім — вниз і глав — головою. В 3. У. 

„стрімголов” частіше, на Сході зовсім рідке. Ст. сл. стр'ьм'ь і 

стрьмв, стрьмьглав. 

Лекс. 1627.236: Стремглав — стромголов. 

Стрітення — рел., церковне свято в лютому місяці на честь 

принесення немовляти Ісуса. Давнє значення — зустріч, рос. 

встретить. , - 

Лекс. 1627.233: Стр'Втеньє— стр^ченьє, спотканьє. 

Стріха — ж. р., з давнього стріха, пор. Полєт ша вравь'Ьвє 
подь страхи, Пов. вр. літ під 6454 р. — це дах, кінець даху, тепер на 
Сході стріха — кінці даху: Із стріх вода капле, Метл. 301. В 3. У. 

стріха — солом’яний дах, а стрпх з п. зігусЬ — горище, піддашшя; 

рос. чердак. Рум. вігеазіпа — солом’яний дах з болг. стрешина — 

дах. 

Строїти — у літ. мові це стравити у ряд, шикувати, як 
музичний термін це настроювати інструмент, тобто надавати йому 
певну висоту звуку; у розм. мові рідко вжив, у значенні будувати. 

Вживається і в значенні влаштувати, організувати. Це значення 

було відоме і в давній мові: 
Такожє ислюбтль нашємоу господарствоу придти и строити 

оусАкїи порАдн'Ь дн1з цєроувнии (Сучава, 1401 ЯІК). 

В Галичині під впливом п. зігоіс слово строїти, строїтися має 

значення виражатися, вбратися. Такого значення давнє строити не 

мало. Натомість укр. строїти означає і строювати, струїти; див. 

страва, отрава. 

1 Строфа — з гр. яІгорЬу, у грецькій трагедії строфа — 

частина, яку співає хору, сьогодні це певне число віршованих 
рядків, які утворюють одне ціле. Наука про побудову строф в 
європейській літ. традиції досить складна, її називають строфіка і 
під цим заголовком Ігор Качуровський випустив окрему моно¬ 

графію. 
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Структура — побудова, будова, устрій, система з лат. 8ІгисШга 
того ж значення. Структурний — що стосується побудови чого. 

Структуралізм — широко розроблений в новітній лінгвістиці 
напрям, який розглядає мову, як синхронну самодостатню 
структуру, основану на бінарних — двоїчних опозиціях. Структура¬ 

лізм був пристосований і до інших наук, зокрема до літаратуро- 

знавства. Пор. М. Ласло-Куцюк, Засади поетики, Бухарест, 1983 р. 

Струмок — 1. невеликий потік. 2. вузька течія якоїсь рідини, 

ет. сл. струя, рос. струя, п. зіпдпіеп з первісного $ггиту; праслово з 

*$гги- — плинути, лит. «дгаитио — ріка, нім. Зігот — струмінь, гр. 

ґЬеита — потік, слизь. 

Слово о п. І. 1187р.: Уже бо Сула не течеть сребреньїми 

струями. 

Струмувати — литися чи текти струмом. Переносно: 

струмує проміння. 

Струп — кірка, яка вкриває поверхню або країн рани, що 

загоюється. Рос. струп, п. хсгир, срб. струп — рана, синяк, чс. 5Ігир 
— струп. 

Лекс. 1627.420: Рак єст тьіж и струп так названий ґаггрена. 

Струмувати, стручую — діал. з п. хігцсас, на Сході не вжив., 

тут пхати, скидати. 

Стулений — холодний, слово широко вжив, в Зах. Укр., на 
Сході — значно рідкіше; ст. сл. студеігь. Див. стид. 

Слово о п. І. 1 187р.: Труся стуленую росу. 

Студент, студента — учень вузу (вищого учбового закладу) з 
лат. згисіео — стараюсь, нім. Зіисіепі, п. зіисіепі; також учень 

середніх шкіл. Див. спудеіі. 

Лекс. 1627.262: Тщатель: спудей, жак, студент. 

Жак — це хак, означало також студента, але походить з 

іншого, грецького джерела, з діакона, бо студентами були 

переважно ті, які вчились на попів, на угор. мові сіеак до сьогодні 

загальне слово для учня і студента. 

Студити — охолоджувати. Див. студений, стид. Студенець 

— холодець, означає також і холод, студінь. 

Студня — криниця, з давнього студьндь, п. $гис1піа, часте в 3. 

У. 
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Лекс. 1596.25 б: Ровесник — ров, студня. 

Лекс. 1627.209: Студня, етуденец, колодяз. 

Т. т. 360: стискаючій студню. 

Т. т. 409: Око сТ>ніи або студігЬ. 

Т. т. 427: Студня шалюючих. 

Стук! — звуконаслід. легкого удару. Стукати в вікно, в двері, 
в ворота і т. ін. Стукотати, стукання. З прамови. Пор. грюк! 

Стукати — 1. створювати стук, шум при ударах, поштовхах, 

коливаннях, розривах і т. д. 2. Сильно битися, пульсувати 

внаслідок збудження (про серце, кров). Див. стук! 

Слово о п. І. 1187р.: Кликну, стукну земля, 40. 

Ступа — пристрій для лущення неодмінним доповненням 

якого є товкач. Праслов. позичка з нім. ЗіатрГе, див. ступати. У 

давній мові ступа — це млин-суковальня. 

А на горинє ставь што нєбож'ьчикь сємєнь заставила а стоупа 

(XV ст. ИК). 

Горинь — річка на Волині, написано у тексті малою літерою, 

як багато інших власних назв, в тому числі і імен людей у 
пам’ятках ХІУ-ХУ ст. 

В індійській архітектурі ступа — це культова споруда, 
призначена для зберігання буддійських реліквій або увінчення 
подій. 

„Дурний як ступа” — дуже обмежений. 

Ступати — 1. статті ногу куди-небудь, на щось. 2. йти. 3. 

входити; ступив за поріг своєї юності, Р. Іваничук, Ьлаг. д. м. госп. 

Див. стопа. Слово праслов’янське, але основний голосний був 
е, а не о. Спорідн. з нім. зіатріеп — товкти, ступати ногами, звідти 

і подвійний розвиток відображений у словах ступа і ступати. 

Доконаний вид ступити означало у давній мові не тільки 

крокувати, але і порушити закон, переступити його: 

Слово о п. І. 1187р.: Ступаєт в злат стремень. 

Але бьіхом стоупити и тогдьі пан... имаєт нас казнити (Серет, 

1453 Сох і. II 766). 

Ступінь — крок, степень, східці з давнього стєпень і стоупень 

(з носовим о). Низький ступінь освіти; се останній ступінь, Фр. Ів. 

Вишенський, 38-39. Кожен ступінь Свідн., 31. Другий ступінь, 

Бирч., II, 77. Останній ступен. Книга Володимирська, 1577 р. 

Ступені порівняння: вищий і найвищий. Спека на або в 40 ступенів 
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або градусів. В 3. У. горяч виносить 40 ступенів, Укр. гол. №203. 

Ступені на сходах — східці. В 3. У. частіше арх. степень ж. р. або ч. 

р,; рідше ступень або стопень з п. зїоріегї. 
Стеленая песнь — див. степень. В д. євр. зіг Ьатпааіоі 

перекладена як пісня прощан. Також форма Іетааіоі. 
Лекс. 1627.234: стопень, всход, крок, ход, поколЬньє, уряд. 

У давній мові під впливом староп. зіорегї слово ступень 
означало і гідність, достоїнство: 

Але колиж пан казимир... коу насліьдованю стоупєнюм тьіх то 
наших прєдков оупопинал и приводил (Сучава 1462 В О II 284). 

Див. наступити. 

Струббваний — прикм., в дісприкм. занепокоєний. Див. 

турбота. 

Лекс. 1627.462: Тарассій — зтурбованьїй. 

Стяг — прапор. Див. стіг. 

Слово о п. І. 1187р.: Стоять стязи в Путивль. Уже понизоша 

стязи свои. Чрьлен стяг. Стязи глаголють. Падоша стязи 

Игоревьі. 

Стягати — 1. міцно з’єднувати. 2. натягувати. 3. знімати. 

Відтягнути. Див. тягати, натяжка. 

Польське значення слова ргхесіа^пас, також приваблювати, у 

такому значенні знаходимо це слово у Катихізмі, 1645 р. ст. 78: 

Учинки стягають до гЬла. 

Стьоб! — звуконасл. слово удару різкою чи батіжком. 

Звідси: стьобати, стьобнути. А вій його різкою стьоб! Друге 
значення: строчити, шити: стьобати, застібати, застебнути, 

застібка. Смаль-Стоцький, 173 виводить це від нім. зіерреп — 

стьобати, строчити, але це сумнівно (у Шелудька цього позичен¬ 

ня нема). 

Стьожка — вузька смужка тканини, що використовується 
для оздоби, як прикраса і т. д., стрічка. Такі стьожки різних 
кольорів носять і замість орденів. З п. \у$іагка. 

Су-це стародавня приставка, жива і активна в нашій мові. 
Визначає вона місце поєднання двох осіб чи предметів. Напр. сувій, 

суголос, сузір’я, сумирний, суміжний, сумісний, сумління, 

сум’яття, суперечити, супокій, супроводити, супротивний, супруг, 

супряга, супутник, сурядний, сусід і т. ін. Наголос на це су- 
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звичайно не падає. Див. па-. Деякі ст. сл. сь в українській мові 
дали су-, напр. сьс'Ьд і ін. 

Субота — зберегла в нас свою староєврейську (асирійську) 

назву „шаббат” чи „йом-га-шаббат”, що в Старому Заповіті 

визначало „день спокою”, назва останнього сьомого дня тижня, 

коли наказано зберігати спокій від усякої праці. Усі слов’яни свою 
„суботу”, рос. суббота, болг. сьбота, срб. субота, укр. субота, чс. і 
п. $оЬоїа мають з мови грецької або від грецького літературного 
ЗаЬЬаїа, звідси чеське і польське зоЬоїа, або від народного ЗатЬаіа, 

звідси старосл. соубота (з носовим о), у неслов. мовах з дуже 
давніми запозич, з слон, мов, румунського затЬаіа і угорського 
.ч/отЬаІ. Західиоєвр. мови мають дні тижня за планетами, як 
римляни, тому субота у них за планетою Сатурн, лат. Башгпі сііез, 
англ. Заіигсіау, фрц. затесіі. Погляд згідно якому староєвр. шаббат 

означає перерва і походить від дієсл. зауої — переривати працю, 

якого дотримується І. Огієнко, був загальноприйнятий донедавна і 

основується на такому місці з старозавітної книги, Вихід 31:17: 

Шість день робив Господь неба та землю, а дня сьомого перервав 

($ауаі) та відіхнув. Але новіші поступи семітології, які основуються 

на дані археології, захитнули цей погляд. Справа в тому, що у 

вавілонян існувало свято „шабату”, пов’язане з культом місяця, 

приписи і головно заборони до цього дня були ще страшніні від 

заборон у євреїв, в яких за порушення святості суботи колись 

карали насмерть (Пор. М. Ласло-Куцюк, Вогонь і слово, 59). Крім 

того в вавилонян сім був магічним числом і слово субота могло 
походити і від вавілонського „шубту” — сьомий. У всякому разі, 
дієслово „шавот” — відпочити, виведене від слова „шабат” — 

свято відпочинку. Бог відпочив на сьомий день, тому що число сім 
було святим, а не навпаки. Від слова сім — 5ЄУа — виводиться і 
слово тиждень, але і слово „клястися”; зауиа, $еуа. 

Слово „субота” зустрічається часто в давній укр.мові, 
починаючи від ХІУ-ХУ ст. і в значенні день тижня і як єврейське 
свято: 

А держати ему тое мьіто... трьі годьі до того ж року, до семое 
суботьі (Вільна, 1498 АЛРГ, 81-82). 

Лекс. 1627.450: Суббота або отпочинок, або переставаньє. 

Т. т. 461: Суббота — свято, покоище, отпочиненьє. 

Але для седмаго Шаббагь шоєсть отпочиненьє Господа Бога 

твоєго єсть. Катих. 1645 р. 
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Субретка — фр. зоиЬгеПе — покоївка, театральне амплуа, 

весела спритна дівчина, покоївка паралельна до амплуа спритного 

слуги, лакея. 

Субституція — заміщення, заміна одного звука чи слова чи 

особи іншим. З лат. зиЬзікиїіо — підставлення чого під що чи 

замість чого. 

Субтельний — розм. тонкий, хрупкий, ніжний; з лат. зиЬііІіз 
того ж значення. 

Лекс. 1627.36: легкий, суптельньїй. 

Т. т. 234: Стбнченьїй — суптельньїй. 

Суверенність — з фр. зоиуегаіп — поняття державного права, 

яке визначає найвищу незалежну владу в країні. Титул суверена 
мам у Франції король. Починаючи від Великої Французької 
революції сфера цього поняття була змінена і стало загально¬ 

прийнятою істиною, що суверенність належить самому народові. 
Паралельно до цього розвинулась і ідея про право нації на 

самовизнатення, на здобуття свого державного суверенітету. 

Декларація про державний суверенітет України була прийнята 

Верховною Радою України 16 липня 1991 року і затверджена 

всенародним референдумом 1 грудня 1991 р. 

Суворий — рос. суроиьій; строгий, вимогливий. Укр. прикм., 

суворий — це мабуть метатеза від прикм. суровий — грубий, 

небілений про тканини, сировий, давньорус. суровь, сирий, дикий, 

ст. сл. соуровт», болг. суров — сирий, твердий, свіжий, соковитий, 

чс. словацьке зигоуу — суворий, жорстокий, п. зиготу — суворий, 

луж. зиготу — неварений, сирий, пов’яз. чергув. голосних з словом 
сирий, ц. сл. сьірт, чс. зугу, д. ісл. заигг — сира земля, зигг —■ 

кислий, алб. Ьігге — сироватка із зугь. 

Сугубо — особливо, підкреслено; ст. сл., давньорус. сугубть з 
праслов. зо (зи) з- £иЬ, гинути, загибати; пор. і рос. гибкий — 

гнучкий, губити, загубити, д. руе. сугубий — подвійний. 

Лекс. 1627.240: Сугубо — двояко. 

Суггестія — піддавання думки, лат. зи§§езПо — навіювання, 

підкладання. 

Суд — арх., ст. сл. соуяь (з носовим о). Те саме, що судно. 

Див. посуд. 

Слово о п. І. 1187р.: Судьі рядя до Дуная, ЗО. 
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Суд, суду — 1. вирішення з приводу обвинувачення. Розгляд 

певної справи з погляду діючих законів. 2. орган правосуддя. 3. 

судове засідання. Дослівно суд (з давнього судь) означає вирок і 
належить до кореня зеп- — мовити, яке наявне і в ц. сл. сать — 

мовити і сат — мовив, і в словен. рге$епті — уражати, удивляти, 

сказати щось несподіване. Інше можливе наближення — це інд. 

запсШі — злучення, затсіїю — обітниця (А. Вгііскпег, 51о\Упік 

еІуггюІ0£Іс2пу )ег. ро1$кіе§о, 483). 

Слово о п. І. 1187р.: Суда Божіа не минути, 37. 

А при пєрвомь соудЬ бьіль пань васко таптюковичь (Галич., 

1401 Р 66). 

А хто кому д-Ьрєво зроубить сь пчєлами иміьєть заплатити 
гривьноу чіи пчольї а соудови дроугоую гривноу (XV ст. ВС 37). 

Суд у виразі „до суду до віку” означає Страшний суд. Б. 

Лепкпй, „Мотря” І: Вони до суду-віку тямитимуть гетьманців, 140. 

Суд Лінча — див. лінчування. 

Судйк, -ка — рід риби з тюрк, судак, де початкове су- — вода 

(Дм., 543). 

Судити — 1. висловити свою думку. 2. винести присуд, вирок. 

Гр. в. к. Мстислава, 1130 р. Да судить єму Богь. 

Слово о п. І. 1187р.: Всеславь князь людемь судяше, 36. 

Лекс. 1627.94: Истязаюся — сужуся, бьіваю суженьїй, албо 

вьіпьітован, шпягован, шпьіран. 

Судити живьімь и мертвьімь (ц. сл. текст), укр, текст: судити 

ЖИВЬІХЬ. 

Суєта — арх., марнота; суєта суєт, все суєта, так перекладав¬ 

ся давньою мовою вислів з Еклезіаста, д. євр. Ьакої Ьауаііт, Ьакої 
Ьауаі. Основа слова сує — даремно, марно, звідси рос. суеверие, 

укр. забобон, марновірство, д. укр. суи — пустий, ст. сл. соуи, 

в'ьсоуіє — даремно, болг. суєта. Від М. Фасмера, Зтимол. словарь 
рус. язьїка 1910-1918 рр., т. IV дізнаємось, що слово порівнюють з 
інд. еипат — пустота. суапуа$ — пустий, авест. а-яипа — який не 
має недоліків, лат. сауиз — пустий, дуплястий, гр. Ьооі іа Ьаотаїа 
— суєта суєт. 

Лекс. 1627.240: Суєта — марность, ніжчемность, порожность. 

Суєта нарицаяти; 241: Всяческая суєта; 241: Суєтно—марно. 

Суєтитися, суєчусь — арх., рос. літ., метушитися, колоти¬ 

тися, клопотатися. 
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$иі §епегІ5 — лат. своєрідний. 

Сука — самка пса, лайливе „сукин син”, від рос. як і в 
польській. Часте в лайці на жінку: сука! сучка! Лайка з подібним 

змістом є і в англ., бо рос. сучка — це блядь, продажна жінка. 

Праслово: лит. зио, зипз, латв. зипз, д. прусськ. $ипі$, д. інд. сиуа. 

Сукати — скручувати, звивати кілька пасем разом. Мотузки 

сукати — скручувати. Лит. зикб — скручувати, те саме і п. зикас, 

рос. сьїкать. 

Лекс. 1627.249: Зсуканьїй, пряденьїй. 

Сукно — щільна тканина з вовняного або напіввовняного 
прядива. Від слова сукати. 

А губка даль шлюбу свою куничнюю дорогимь сукномь 
брунатньїмь пошита... пани хоньци, Перемишль, 1378 Р 26. 

Лекс. 1596.23 6: Сукно багровои фарби. 

Лекс. 1627,169: Порти ще — сукно. 

„Покласти справу під сукно” — відкласти рішення справи на 
довгий час: рос. „положить дело под сукно”. Стіл у канцелярії 
покритий сукном і покласти писану справу під сукно — це надовго 
відкласти рішення справи. 

Сукня — жіночий одяг, верхня частина якого відповідає 
кофті, а нижня спідниці. Від сукати. На Закарпатті і Мараморщині 

під впливом угор. згокпуа — сукня означає спідниця. У давній мові 

сукня, старочс. зикпа, староп. зикпіа — це верхній чоловічий одяг. 

Це досить ясно з такого прикладу: 

Хто с коимь границю о л'Ьс а воїдізт чєрєс границю у лЬс а тот 

єго застанєть маєт оу нєго оузлт за первоє застатьє сокироу а вь 

другеє застанут любо мдтель алюбо соукню (XV ст. ВС 37). 

Лекс. 1596.23 б: Сукня з шарлату. 

Лекс. 1627.308: Шут — блазень в шахованой сукни. 

Сукцесія — наступність з лат. зиссеззіо — послідовність, 

зміна; фр. зиссеззіоп, п. зиксезіа. Тепер це слово вживається 

головним чином в екології і означає послідовних змін рослинного 

покриву з бігом часу. 

Лекс. 1627.185: Приємничество — сукцесія, кумовство. 

Отже первісно слово вжите в родинних відносинах. 

Сула — ліва притока Дніпра. Походження неясне. Можливо 
не тюркізм; по порьск. су мода і слова з тюрських мов мають 
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наголос на останньому відкритому складі. 

Слово о п. І. 1187р.: Уже бо Сула не течеть сребренньїми 
струями, 33. 

Сулко — чол. ім'я, ст. сл. Сулимирт, Сулиславт. 

Тогдьі лань данило приида прєд нас и тдгаль на воита зоудє- 

човьского на сулка (Зудечів, 1411 Р 79). 

Суламіт чи Суламіта — героїня „Пісні над піснями”, див. 7:1. 

Д. євр. Зиіаттк — це географічний прикметник жіночого роду, а 

тому це мешканка Зиіет (Зипет) — шуламітка. Місто звалося 

8ипет (в д. євр. мові л і н можуть заступити одне одного) звідси гр. 

Зипаткіз. З часом геогр. назви шуламітка повстало власне жіноче 
ймення Суламіт, євр. Зиіаттк, що тепер поширене в Палестині. Ст. 

сл. Суламигь. 
Лекс. 1627.461: Суламітіна — спокойная, або досконалая, або 

отдаваючая. 

II. Ьеринда явно виводить ім’я з давньо-євр. заіет — цілий. 

Сулема — ж. р., рідше сулйма, з гр. зиіітаз. В 3. У. сублімат, 

п. зиЬІітаї з лат. зиЬІітаШт — піднятий, піднесений. Це отруйний 
порошок білого кольору, який застосовується в медицині для 
дезинфекції. Тепер вживається як термін і слово сублімат — 

продукт сублімації, тобто переходу речовини з кристалічного стану 

безпосередньо в пару, узгін. 

Султан — тур., з араб, зикап — пануючий, пор. арамейське 

заіііііп (Ездра, 4:20) — пануючі. В магометанських країнах султан 

— голова світської влади, монарх. 

Сум — журба, печаль. Первісно в укр. мові вживалось слово 

„смуток”, див. смуток. Пізніше під впливом слів сумнів, сумління 

повстало і слово „сум”, „сумний”, яке проникло і в п. мову. У 

словен. мові зит — це підозріння і розвинулось незалежно від укр. 

З часом первісне значення „смутку” — диявол, нечиста сила 
забулося, а тому „смуток” і „сум” змішалися, змішалися й 
„смутний” та „сумний”, чому в сучасній літ. мові ці слова вже 
майже не різняться значенням. Київська Учительська Євангелія 
1637 р. ст. 62: Гдн постите, не будьте смутними. „Люборацькі” 

Свидницького, 20: Вертався смутний. П. Куліш, „Чорна Рада”, 182: 

Заспіває смутную пісню; ст. 93: А. Череванисі щось дуже сумно. 

Гріпчеико, „Під тих. верб.”, 154: Він сумний. „Поезії” М. 

Старицького: смутним, 294; в смутний, 120; сумний, 31, II, 305: 
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сумиіі, 49, 98. Тичина, „'Золотий гомін", 1922 р.: І так смутно, так 

сумно співає, 20. 

Сума — 1. остаточний вислід від додавання, напр. 4 + 6 + 90 = 

100. Звідсумувати, зсумбваний, підсумок — певна кількість 
грошей, з лат. $итта, пор. і старочс., староп. $ита, д. нім. $итте. 

Ись северскнх... волостей всее данії грошове собрано сумою 
100 и 30 копт, грошей (Вільна, 1498 АЛРГ 82). 

Лекс. 1627.42: Главйзна — сумма, короткоє замкненьє. 

Т. т. 223: Слово — сумма, короткими словами очерченая. 

Т. т. 227: Смьішленіє — сумма. 

Т. т. 291: Оглавленіе — сумма, реєстр. 

Сумбур — плутанина, мішанина, неясне. За Коршем з татар:- 

тур. чулбур, башк. сулбур — повод, налигач, яким прив’язують 
коня до чого. Дм. 562. 

Сумління — усвідомлення і почуття моральної відповідаль¬ 

ності за свої вчинки. Як свідчать пам’ятки укр. сумління розви¬ 

нулось з спільнослов. сомнение. Рос. сомнение — це непевність, 

підозра, як і еловен. 

Див. сум, сумніватися, п. млттіепіс вживалось ще в XIX ст. у 
XV ст. чатпіепіе, ц. сл. сумьніти са — сумніватись, боятись; 

словеи. читиііі кс підозрівати, мнтцете - підозра. 

„Докори сумління" — цс вираз біблійний, д. сир. тихаг кекуоі 
— карання нирок, див. нирки. 

Лекс. 1596.28 б: Совість — сумління. 

Лекс. 1627.229: Совість — сумніньє, разум. 

Маючи віру и доброє сумнініє. Катих. 1645 р. 1 б. 

Маєт з сумнєнємь пораювати. Катих. 1645 р. 50 б. 

Аби сумиЬнс ему по перешкажлло. Катих. 1645 р. 53 б. 

8иттиш $итта ігуигіа — найвища справедливість, це 

найвища несправедливість. Принцип римського права, якого 

наводить Ціцерон у творі “Це оїТісіо”. Цим він доказує, що часто 

робиться неправда через надмірно строге проведення закону. 

Сумний — прикм., журливий. Див. сум, сумління. 

Сумніватися — відчувати сумнів, підозріння, непевність щодо 
вірогідності чогось або чесності когось. У XVII ст. ще вживалось у 
цьому значенні також полонізм вонтплю, п. \удіріс. 

Вонтплю — сумніваюся, недоумєваюся, усумніваюся. 
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сомнюся, Син., 24. А. Бркжнер (51о\Упік еіутоіо^ісгпу 
роІ8кіе£0, 526) вважає, що слово походить від префіксу 8Д (зи) + 

тпіес, тобто ст. сл. основа мьнйти. Див. запам’ятати. 

Сундук, -ка — скриня, коробка в укр. мові рідке, але звичайне 
в мові рос. В Словн. Б. Гр. нема його. З араб, сандик прийшло 
через пол. і тат. сандик того ж значення, Дм., 544. 

Суниці, -ниць, суниця — одна ягода. Трав’яниста рослина, яка 

цвіте білими квітами; дає червоні їстивні ягоди, п. зишпісе, рос. 

земляника, інша п. назва рогіоткі, срб. суница, рос. суника. А. 

Брюкнер виводить слово з *зо + піка від никнути — хилятись до 

землі. „Суниці” — вірш М. Зерова. 

8ио іетроге — лат., у свій час. Все треба зробити у належний 

час. Калька з цього укр. своєчасно, своєчасний. 

Суп, супу — рідка страва, переважно на м’ясному відварі з 
овочами, з нім. Зирре, фр. 1а $оире. В Галичині іноді кажуть зупа з 

італ. гирра, п. хира. 

Суперник, -ка — той, хто прагне перевершити, перемогти 
кого-небудь у чомусь. Давньорус. сапьрь, ст. соупьрь (з носовим о), 

срб.-хорв. супарник — противник, супротност — протиріччя, 

праслоп. *80 + *реиі (бити). 

Лекс. 1596.27 б: Суперник — спорньїй, противник. 

Лекс. 1627.241: Суперник, противник, противная сторона. 

Супліка — прохання, з лат. зирріех, зирріісаїіо — те саме. 

Подамо супліку до Архирея. 

Супостат, -тата — ст. сл. соупостать (з носовим о) чи 

сьпостать — ворог, неприятель, диявол, противник. Церковне 

слово. М. Фасмер виводить ц. сл. соупостать (з носовим о) з 

праслов. *$о + розіаіь, спорідн. з лит. зїоіаз — поставлений, авест. 

$іаіа — стоячи, лат. ргаезіаіиз, апішеіїз. 

Я сльїшевши доброє здоровие вашєи млсти и соупостата 

кріьпкаго противоу поганьства о томь бгоу хвалоу даємь (1484-1486 

ГСПТ 3). 

Лекс. 1627.241: Супостат — противник, ворог, неприятель. 

Т. т. 345: Антіпатр — супостат. 

Супротйвник — ворог, див. проти. 

Лекс. 1596.28 б: Супостат — супротйвник, ворог. 
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Супруг — дуже старе слово, добре відоме в старослов’ян¬ 

ській мові, як „Уєднана пара”, гр, сі/.еисіоя, лат. — звичайно 
про волів. Остромирова Євангелія 1056 р.: соупруг (з носовим о) 

воловьньїхь коупихі» пать, Лк, 14:19, тут „супруг” — запряжена 
разом пара волів. Словник Л. Зизанія, 1596 р. ст. 28: Супругь — 

пара. 

Від глибокої давнини відомі й слова: супруга — пара, 

супружник — союзник, співробітник, супружниця — союзниця, 

супружпий — разом запряжений. Чоловік і жінка паруються до 

життя, так як і пара супруг волів, а тому з глибокої давнини 

супруги — це чоловік і жінка, супруг — чоловік, супруга — жінка: 

пор. таке значення в мові російській. В українській мові полиши¬ 

лося тільки найдавніше первісне значення: супруга чи супряга — це 

кілька пар волів, що спрягаються разом для орки по черзі 

кожному, хто вступає в супругу він супружник. Ось приклади: 

Оповідання Симонова: Волів супруга добра, 227. Квітка-Основ’я- 

ненко, вид. 1893 р.: Був у новго хазяїна свій плуга, то вже у 

супруги йде, а дальш-дальш вже й піший, 143. Супрягач — 

супружник, супряжник — член супруги, супрягачка — товаришка. 

Словник Б. Грінченка подає до Зміївського повіту: Ми сидимо, а 
наші супрягачки вже пішли на прощу. Значення слова „супруг” іде 
з д. євр. сетесі — приставлення, пара волів, приставлена до плуга, 

пара: пор. Суд. 19:3, І Сам. 1 1:7. 

Супутник — давнє сопутник, рос. спутник. Той з яким разом 
подорожуєш. Від слова путь. Див. путь. 

Лекс. 1627.247: Сопутник—товариш в дорозі*. 

Сург уч, -чу — маса для печаток, заливання пляшок і т. ін. В 

укр. мові рідке, часте в рос. З тат. „сургуч” — прилад для 

всовування, Дм. 544. 

Сурма — чорна фарба для брів, вусів. З тюрк, сурме — „те 

чим натирають”, фарба для брів. 

Сурма — 1. старовинний духовий інструмент прямої форми, 

використовувався козаками для сигналізації. 2. духовий мідний 

музичний інструмент із зігнутим у кільце циліндричним корпусом. 

Тюрське сурна або зурна, перс, сурма — мета. 

Лекс. 1627.229: Пищалка, флетня, фуяра, дуда, сурма. 

Сурмач — 1. сигналіст, який подає знак сурмою, тюрськ. 

сурнач. 2. музикант, який грає на сурмі, трубач. 
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Лекс. 1627.229: Сопец — играч, сурмач. 

„Україно — вже за шелом’яном ще один твій витязь і сурмач”, 

Р. Лубківський, „Сонячний міст” — Пам’яті Андрія Малишка. 

$игсіит согсіа — лат., підносіть ваші серця. Слова, які 
вимовляє католицький священик на початку служби. Це поклик до 
духовного піднесення. 

Сусанна — ст. сл., Сосанна. Героїня апокрифного доповнення 
до старозавітної книги пророка Даніїла. Донедавна вважалось, що 

це відповідник д. євр. слова зозапа — лілея. Але згодом виясни¬ 

лось, що географічний прикметник до назви вавілонського міста 

Суза — відки походив цей персонаж. 

Лекс. 1627.461: Сусана — леліья або рожа, або весельє, охота. 

Сусід, сусіда — або назив. відм. сусіда, род. сусіди — особа, 

що стоїть або мешкає біля тебе, ст. сл. сьс'Ьдь і сосЬдіз (з носовим 

о) свсЬда, сосЗДа. Полт. акти, 1667, ст. 118: Палажка сусіда. У 

Гр. Сусіда йому, 188; Підпалив у сусіди клуню, 25; Пробив сусіді 

голову, 241; Приставка су- до основного слова сід-а-ти. Цебто дві 

особи сидять поруч, рядом. У приставці су- звук був носовий, пор. 

п. зцзіасі. 
А сє сусіде околини онисимь а сє дьяци стєпань мєлєхович 

мєлєнтии (Львів, 1370 Р 18). 

Лекс. 1627.163: Товариш и тьіж сусЬд. 

Сусідство — близькість за місцем проживання чи розта¬ 

шування. 

Вєдаєм гораздо в граішцах н в сосєцтвє по рєкоу Зєлвоу 
(Луковиця, 1478 АЗ III, 17). 

Сусіль! — наслідування швидкого руху: плиг, скік! 

Суспендбваний — з лат. зизрепііеге — спинити, зах. укр., п., 

на Наддніпрянщині не вжив., тут звільнений з роботи. їм. суспенза. 

Сустав — рідко, те саме, що суглоб, рухоме зчленування 

кісток, рос. состав. Складено з еь + ставити, див. стати. 

Лекс. 1627.305: Пліши — члонки, еьставьі. 

Походить з префікса су- — ставити, ставлю; ц. сл. ставити, 

чс. зіауйі, п. зіау/іс, спорідн. з ім. став, яке окрім значення штучного 

озера мало і знач, замерзання рік, походить з праслов. *з1ауь — 

стан, лит. зїоуа — місце стояння, стан; латв. зіауз — зріст, постава, 

кшталт, англосакс. зіо\у — місце, стоянка. 
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Сутана — верхній одяг католицького духовенства з гудзика¬ 

ми спереду, що носиться поза богослужінням з італ. чопапа — 

спідниця. 

Сутичка — давнє сьтвічка, рос. стьічка — непорозуміння, 

мала бійка. Див. дотикатися. 

Сутолока — рос., укр. гармидер, безладдя, біганина. 

5иІог пе зирга сгерісіаш — шевце не вище взуття. Слова 

грецького художника Апеллеса, звернені до одного шевця, який 

після того, як розкритикував на одного з його малюнків сандалії 
почав висловлювати свої думки про картину в цілому. Цитується 
ш Природною іеторієї Гїліиія стосовно людей, які люблять судити 
про речі, в яких не розбираються. 

Сутяга — любитель тягатися по судах, слово зложене з су- + 

тяг. Давнє тягати — подати скаргу до суду. Див. тягати. 

Сутижца — у давній мові, позивач. 

А оувєдть і того нєства своєго соутяжци тогдьі порожчєнт» єго 
и долгоу ЄГО ВЬІНАМЬШИ злодєискьіи долгь ижє имєєть за все 

платити (XV ст. ВС II). 

Суфізм, -зму — магометанська містика, яка тяжіє до 

пантеїзму. Проповідує аскетизм і самовдосконалення. Зародився у 

VIII ст. і був розвинутий головним чином монахами. Від слова чиїї 

— який носить вовну, тобто монах. Головні його представники — 

Абу Саїд, Джелалад з Руші (XIII ст.) і Джамі (XV ст.). 

Суфій — послідовник суфізму. 

Суфіт, суфїту — стеля, п. .чиїй з італ. чоіїіио — нижча 

частина стелі. Вживається і як архіт. термін. Італ. чоіТіПаге — 

настелити стелю. 

Суфле — невідмін. з фр. чоиіїїе — роздуте. Назва кулінар¬ 

ного виробу, до якого входять збитні яєчні білки. 

Суфлер — фр. чоиіїїеиг — той, який шепче; працівник 
театру, який під час репетиції і вистави, побуваючи у спеціальній 
будці в авансцені підказує акторам ролі. 

Суфражистка — прибічниця наприкінці минулого століття 

руху, розпочатого у Великобританії для надання виборчих прав 
жінкам. Слово походить з лат. політ, і церковного терміну 
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5иїїга&ог — підтримую когось своїм голосом, зиґі'га^іит — право 
вибору; через англ. $иіїга§і$і. 

Сухйй — прикм., позбавлений вологості. Див. засохнути. 

Сухозлітка — річ, покрита „сухим золотом”. Злітка — 

змотка з золота. Форма показує, що з польської. 

Сухота, сухоти, сухітник, сухотний — рос. чахотка, чахоточ- 

ник — під цим іменем був відомий туберкульоз до відкриття його 

побудника. Назва пояснюється тим, що хвороба висушує людину, 

робить її дуже худою і також ніби висушує легені. 

Сучава — рум. Зисеауа, місто в південній Буковині, колишня 
столиця молдавських князів з руїнами замку і мощами св. Івана 
Сучавського, див. О. Кобилянська „У святого Івана”. Етимологія 
неясна. Давні рум. літописці виводили його з угор. 5/бс$ — кушнір і 
уаг — град. 

А писано листі) оу городі) Сочавіь (Сучава, 1388 5Ь). 

Суша І. земля на відміну від моря. 2. суха, засушлива 

погода. Див. засохнути. 

Лекс. 1596.28 6: Сохль, суш, друзк. 

Сушенйця — діал. сушені фрукти, ягоди і т. д. 

Буженоє мясо — сушениця. Син., II. 

Сфера — куля, поверхня, поле впливу; гр. зрЬаіга — куля, 

круг. 

Сферовйдний — сферичний 

Лекс. 1627.461: Сферовйдноє — кругловидноє. 

Сфрагістика — наука про стародавні печатки родові і 

державні, гр. $1їа§і$ — печатка. 

Схвалити, схвалюю — погоджуюсь, стверджую, хай буде 
так; від хвалити. Див. хвалити. 

Схема — систематичне впорядкування, обрис, шкіц, проект, з 
гр. хсііута, п. зсЬетаї; схематизм, схематичний. 

Схизма — розкол у християнській церкві перев. поділ 
православної і католицьких церков, який стався 154 року, гр. 

$с1іі$та — розкол від $сЬі$о — розсікаю, розрізую. 

Лекс. 1627.201: Схісма — с^ченіє, розорванє. распря, 

розодранє. 
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Т. т. 461: Схізма — зри раздор. 

Схизмат, схизматик — розкольник, так називали себе взаємно 
католики і православні в давніші часи. 

Лекс. 1627.461: Схісматік — отщепенец. 

Треба молитися о навернене схізматиковь. Катих. 1645 р. 42. 

Схйма — гр. зсЬута, вид, положення, вищий чин чернецтва, 

що вимагає від тих, що дав обітницю додержання суворих аскетич¬ 

них правил. 

Схимонах — монах, що прийняв схиму велику, і носить осібне 
вбрання. Еєросхимонах — схимонах ієрей. 

Схід, сходу — 1. одна з чотирьох сторін світу. 2. частина 
обрію, де сходить сонце. Від сходити. Див. захід. Рос. восход, ст. 

СЛ. В'ЬСХОД'Ь, П. ЧУ5сЬоСІ. 
Всход солнца — востокь. Син. 27. 

Східці — ступені, перекладини, щаблі, від всходити — 

піднятися, п. \у$сЬосі. 
Всходь — степень. Син. 27. 

Сходитися — 1. збиратися. 2. зближатися. 3. стикатися, 
зливатися. 4. приходити до одностайної думки в чому-небудь. Від 
ходити. Див. ходити. 

Грань... речкою Чолницею до мосту на дорозе зт> Дубись до 

своза, где се Чолница з Ретоккою сходить (Луцьк, 1322 Арх ЮЗР 

І/УІ, 2). 

Схолйст — від гр. зсЬоІазіуз, відданий науковим чи літ. 

заняттям. Суч. значення — послідовник схоластики або подібний 

до цих людей, які нібито сприймали тільки зовнішню сторону 

науки, сперечались про речі несуттєві. Див. Сорбона. 

Лекс. 1627.461: Схоластік — школник, або науки пилнуючій, 

філософ. 

Схрестити — скласти хрести з двох предметів, пізніше 
переносне значення: збігтися напр.: схрестилися два погляди. Див. 

хрест. 

Сцена — лат. ясаепа, з гр. зкупу; 1. майданчик у театрі, де 
відбудеться вистава. 2. окрема частина п’єси. 

„Зробити сцену” з фр. Гаіге ипе ясепе — зробити неприємність, 

особливу публічну. 
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Сцилла — див. Скілла. 

Сю! сю-сю! — див. си. 

Сюдй — присл., у місце, де знаходиться співрозмовник або 

яке ним вказується, ст. сл. соуда, соудь (з носовим о), сюда, сюду, 

утворено з займенникового кореня с’ + суфікс -уду. 

Лекс. 1596.27.6: смо-сюдьі. 

Сюжет, сюжету — ланцюг подій у літ. творі, в образотворч. 

мистецтві — тема, з лат. зиЬіесШт, підмет, фр. зіуеі. 

Ся — займ., скорочено від себе, поставлено завжди наприкінці 

слів, форма зворотного займенника, рос. ся, себе, п. зіеЬіе $іе, д. 

прусс. зеЬеі, інд. $е, гр. Ьоі, лат. зіЬі, нім. $ісЬ. 

Слово о п. І. 1187р.: Ту ся копієм приламати, ту ся саблям 

притручяти., „ . V- ■. 

Сябер, сябра, сябро, -ра — товариш, сябриний — товариський, 

сябрувати — товаришувати. Давнє сябарт», шабьрь — сусід, член 
однієї общини, білор. сябар — товариш. 

Сягйти — 1. рухаючись доходити, доїжджати до якого-небудь 
місця, добиратись кудись. 2. доторкатись до чого-небудь і 
переносно. 3. доходити до якого-небудь рівня. 4. одержувати 
бажане. 5. простягати руки за чим-небудь. У давній мові 
вживалось і в значенні посягати на чиюсь честь: 

И мьі ему приказали, абьі на честь его не сягаль и даль ему в 

томь покой (Вільна, 1495 АЛМ 84). 

Див. стигнути, присяга. * * 

Сяжень — стародавня міра довжини. Див. сажень. 

Тмутораканський камінь 1068 р. По лєду от тьмутороканл до 

кьрчева 10 000 и 4000 сажє(нии). Ця стародавня форма сяжень 

позісталася й досі від глибокої давнини. Але дуже рано початкове 

ся- змінилося на са- , напр. у Паломнику ігумена Данила вже 

маємо: вь ширину 30 сажень; у Іпатієвім Літопису під 1259 р. 

маємо: „сажении 35”. Уже ці приклади з найдавніших наших 
пам’яток свідчать, що зміну сяжень на сажень не можна пояснити 
самим російським впливом, — це явище фонетичне добре в нас 
знане, пор. сьватий, (святий, свать). 

Що форма сажень повстала без усякого російського впливу, 

про це свідчить хоча б і те, що цю форму віддавна бачимо по таких 
пам’ятках, на яких не було жодного російського впливу. Так, в 
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Опису Брацлавського замку 1545 р. читаємо: Чотирьі сажни. 

Пулдесята сажня, Архив ЮЗР ч. VI, т. І, ст. 20. Або ще Луцька 

Книга 1635 р., Архив ЮЗР ч. І, т. VI, ст. 699: По чотьіри сажни 

вдолжь. Або же там де російський вплив був найменший, у живій 

народній мові. Так у народних піснях чуємо: „Штири дошки, 

сажень землі ще й темная хата” (П. Чубинський Трудьі V, 430, 

Ушицький повіт). Тільки треба сажень землі (там само 442, 

Роменський п.). У Приказах Носима маємо: Щоб під ним земля 
горііла на косовий сажень, ч. 3795. Цікаве ще, що Словник Б. 

Грінченка, що добре знає живу народну мову, форми сяжень зовсім 
не подає. 

Форму сажень бачимо по творах наших письменників, що 
глибоко знали живу народну мову. Напр. у „Люборацькі” 

Свидницького маємо: Сажень десять, 22; Сажень в три, 26. Через 
це правописні словники Академії Наук закріпили для літературної 
мови форму сажень чол. роду. 

В західних українських говорах позісталася стара форма 

сяжень і сяг незмінна, і ми її часто бачимо в творах галицьких 

письменників, у Франка, Чайківського, Маковея і баг. ін. Так само 

в Думах читаємо: Сім сяжень (вид. Ф. Колесси, Львів, ст. 75). 

Сяк — присл., отак, таким способом, таким чином. Сяк-так 

— як-небудь, не дуже добре. 

Сяк — це прислівник способу дії, від займенникового утворен¬ 

ня, у давньоукр. мові сако (сице). 

З суфіксом ак о афікс ако за походженням застигла форма 

займенника середнього роду. Займенниковий суфікс -ак + флексія 

середнього роду -о с’+ак+о. Цей тип присл. з афіксом -ако широко 

представлений в укр. пам’ятках XIV-XV ст. 

А дєн такі> сльїшнм'ь штож добрь здоровт єсть ино мьі с вами 

коли САКЬ оу сласти ХОТА бьі сто такихт бьіло постоупили СА 
бьіхмо (1484 ЯМ). 

Сьогодні — відіменниковий прислівник зложення: сего дни; 

д. євр. Ьа^от — тут Ьа артикль, а Щт день (по артиклю — 

родівнику — початкова приголоска йменника подвоюється). З 
гебрейського така ж форма постала в грецькій і в ст. сл. сего дьни. 

Іпат. літ. під 980 р. подає: „І єсть притча і до сего днє”. З цього 
сегоднє постала „сьогодні”. В 3. У. частіше сьогодня. В давнину 
був назив. відмінок сєй дьнь, або дьньсь, дьнєсь, род. відм. сєго 
дьнє. Вже в Житом. Єв. 1571 р. знаходимо Мт. зач. е: сєгодна. 
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Сьогоднішній — з сього-ден-ний (дьн-ний) — належний до 
біжучого дня. 

Сьомий — з ст. сл. сєдмт> пізніше сємьій тут є перейшло на о, 

як в сього. В 3. У. арх. форми: семий, сема, семе, семого. 

Сьорб! місцеве й сорб! — звуконаслід. швидкої їди плинного 

або негустого. Звідси сьорбати, сьорбання. З прамови. 

т 
Т — двадцять друга буква української азбуки, в азбуці ц. сл. 

зветься „твердо”. Цифрове значення 300. Разом — стародавній 
афоризм: „Рци слово твердо” — говори слово науку становие. 

Та — спол., давнє та, давньорус. сполучник да, вжив, лише в 
рос. мові, в укр. також та. Був собі дід та баба. В комбінації з 
спол. і появл. слово, яке вимовляється тай, але пишеться та й: Пан 

та й годі, Гр. 8. Злучник та визначає власне те саме, що й злучник і, 

але звичайно від з’єднує слова, що близькі за своїм значенням. В 

давній мові вони чергувались: 

А хотар то оу сєлоу Греком почєнши оть Сирєта... та прости 

чєрєс того лоуга и чєрєс поле... та просто чєрєс поле (Сучава, 1488 

ВБ І, 348). 

Тйбір, табору — лагер. Відносно походження цього слова 

існують дві гіпотези, мабуть обидві правильні і слово прийшло 

двома шляхами. Угор. іаЬог також лагер, в XV ст. його 

поширили по Чехії „таборити”, спадкоємці ідеї Яна Гуса, а від них 

це слово розійшлося між слов’янами і забрело й до нас. Друга 
гіпотеза: слово табір походить від тюрськ. табур — лагер, 

оточений возами, звідки козаки взяли форму свого табору. 

Трудність лише в тому, що в тюрському слові наголос падає на 
останньому складі, тоді як в угорському на першому, як і в 
українському. Тому гіпотезу угорського походження ніяк не 
можна ігнорувати, Дм. 562. 

Таблйця, табличка — з давнішого таблица з лат. іаЬиІа. В 
Галичині таблиця — це давній наголос, табличка або табеля з п. 

їаЬеІа, нім. ТаЬеІІе. На Наддніпрянщині шкільна дошка, в Галичині 
таблиця. От чорної шафи з книжками до шкільної дошки павук 
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снував павутиння, Коц. 47. 

Лекс. 1596.11 б: Джица — таблица. 

Т. т. ЗО: Тавлія й зарія — таблиці и варцабьі. 
Лекс. 1627.216: Скинія маєт в соб"Ь таблиці каменньш. 

Т. т. 221: Скрижаль — таблица, тяблйца. 

Т. т. 277: Хартій и тавліа употребляют — в кости играют и в 
картьі. 

Приказаня от Господа Бога поданьїе суть на двох’ь Таблйцах'ь. 

Катих. 1645 р. 84 б. 

Табу — заборона вживати ті чи інші священні слова існувала і 
почасти існує в багатьох народів. Слово походить з індонезійської 

мови: Та — відмічати і ри — посилюючий прислівник, ІаЬи — 

цілком виділений, відмічений, священний, цебто — віддавний 

Богові, а тому людям заборонений. Пор. давньогебр. сЬегет — 

закляття, на кого чи на що кинена анатема (херем), те мусить бути 

знищене. Див. херем. Пор. З заповідь: Не згадуй Імені Господа 

Бога твого надаремно. На основі цього євреї ніколи не вимовляють 

ім'я .ІаЬ\Уе, а заміняють його іменем Асіопа]. Тільки Первосвя- 

щенник раз на рік у Святому Святих вимовляв правдиве Ім’я Бога 

ІаН\Уе і тоді всі євреї падали ниць. 

Табун, -на — стадо худоби з тат. табун — стадо коней, Дм. 544. 

Тавіта — ім’я дівчини, яку воскресив св. Петро: „А в Йопії 
дула одна учениця на ймення Тавіта, що в перекладі сарною 
зветься". Дії 9:36. В біблійній мові нема цього слова. Сирійське 
тавіта — сарна. Ст. сл. Тавіфа. 

Лекс. 1627.462: Тавіфа сир. лайка або серна. 

Тавбр — див. Фавор. 

Таврида — Крим, з гр. Таигі$. Після підкорення кримського 

татарського ханату Григорій Потьомкін отримав прізвисько князь 
Потьомкін Таврический. 

Тавро — укр., рос. діал. — знак, таврувати — класти знаки. 

Рос. діал. таврить — випалювати знак на худобі з *товро, яке 

запозичене з тюрських мов. Тувра — монограма султана. 

Таємно — секретно, приховано, рос. таинственно, тоді як рос. 

тайна — це укр. таїна або таємниця. 

Лекс. 1627.299: Отай, тайна, тайно, таємне, потаємне, 

украдком. 
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Праслово, від дієсл. таити, ц. сл. знало з цього кореня тать- 

злодій і татьба — крадіжка, що відповідає індоєвр. давнім 
значенням, авест. іауи — таємно і злодій, інд. їауиз — злодій, гр. 

їуіао — обдираю. 

Ї! Таз, таза — широка, велика посудина з тат. Таз — лисий, 

чашка, миска, Дм. 545. В укр. рідке, часте в рос. 

Таїнство, таїнства — це християнські церковно культові 
обряди, а саме: хрестини, миропомазання, сповідь (каяття і 
покута), причащання, вінчання і хиротонія або рукоположення 

(возведення в сан священника), масловання або маслосвяття. Отже 

їх сім. Див. сакрамент. 

Таїнство, ст. сл. Таинство, це калька з гр. тузіегіоп, лат. 

засгатепШт. Таїнство за наукою православної Церкви — це 

Богозасновані Священні Дії, в яких — під видимим образом 

віруючому невидимо подається Благодать Божа. 

Лекс. 1627.254: Таинство — Священнодійство, уряд або 

справа Священнодіиственника. 

Таїса — жін. ім’я, нар. Тая, ст. сл. Таїсія, гр. Таізі від імені 

єгипетської богині Ізис. У формі ТЬаіз зустрічався і в римлян. 

Таїти — приховувати, рос. таить, давньорус. тайь — секрет¬ 

ний, словен. іа)іи — заперечувати, прикривати, іа)еп)е — запере¬ 

чення, чс. іаіпу — таємний, гр. іуіао — краде, хеттське Щеггі — 

краде; див. таємно. 

Лекс. 1596.29 6: Таю — затаюю. 

Тайгй — пуща, дикий, тяжко проходимий ліс на півночі 
Європи і в Сибіру. Слово походить з якутської, де означає 
непрохідний ліс, тоді як в деяких урало-алт. мовах означає голу 

вершину гори або скелясті гори. 

Тайна Вечеря — в Євангелії остання пасхальна вечеря, яку 
споживав Христос з апостолами. 

Тайная вечеря Гдна омочивьій со мною вь соль руку той ме 

предасть (Краків, 1478 ОБРН 130). 

Тайстра — дорожний мішок візант. іа^ізігоп через рум. Ігаізіа. 

Лекс. 1596.24: Пира — тайстра. 

Лекс. 1627.271: Тайстра или кошница. 

Так он воно як! — Гр. II 47 — вигук здивовання. 
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Так! — вигук ствердження. Звідси такати — часто говорити 

так, потакати — потурати; потакайло. 

Сьогодні на Україні широко вживається як стверджувальна 
частка, витісняючи русизм да. 

Так — присл. в такий спосіб старорус. тако, такт.; срб. тако, 

словен. іако, п. іак, праслов. іако, (ак'ь — в цей спосіб, лит. іокз — 

такий, лат. іаііз — однаковий. З давніх часів широко вживається як 
співвідносне слово до сполучного слова як давнє яко, в суч. укр. 

літ. мові у формі як - так, в. 3. У. у формі так - як: Світло потухло 
як в сусідніх кімнатах, так і надворі; або Світла погасли так в 
сусідніх кімнатах, як і надворі, Укр. Гол. №188. В давнину 
вживалися обидві форми — частіше яко - тако, рідше тако - яко, 

лат. йа - иі, п. їак - )ак. 

Волєн продати волєнь замінити тако доброму яко єсть сам 
(Бохур, 1377 Р 24). 

Иже мьі доброую завжди єсмо нинє мамьі волю тако яко 
корол хрєстянскии (Брест Кунявський, 1447-1492 ЛКБВ). 

Такйй — займ., подібний до цього, до інших. У давній мові 

такьіи, таки такоє, такий такіє. Див. так. В Галичині часто 

вживають у формі так, не відмінюючи його, це полонізм, А я так 

бідна днесь, Фр. З в. 236; на Наддніпр. така бідна. Татари не 

видалися йому так на Сході такими страшними, А. Чайк. За с. 59. 

Рос. вирази „столь, настолько” по укр. ліпше передавати нашими: 

так,такий, така, таке, а не настільки, оскільки. Праця така, а не 

настільки, цікава, що нею варто занятися. 

Никаких иньїх оурддниковь поставити толко такий што бьі 
присдгли вТ>рни бьіти королю полскому (Черняхів, 1435 Р 133). 

Но... хочємь... бьі такьіи нє послоушнївїи имєєть бьіти (XV ст. 

ВС II). 
Карло такий старий та сивий, Шур. Рол. 17. 

Див. так, таківський. 

Таківський — займ., розм., те саме що такий. 

Лекс. 1596.30: Справа такбвская. 

Також — присл., 1. так само, таким же чином. 2. разом з 
тим, одночасно. З тако + жь. 

А о кназа тимира и о братью єго менгшую дєлє такожь 

нєвєдаю (1484 ЯМ). 

Талай! подвоєна форма: талалай! — звуконасл. пустої 
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розмови. Звідси талал^йкати — говорити пусте, талалай — 

говорун, талалайка — надто балакуча, талалайко — говорун. 

Талйн, -ну — доля, щастя, удача з татар, талан — грабіж, 

добича, кіргізьке талан — щастя, успіх. Звідси — йому поталанило 
— вдалося, безталанна — яка долі, щастя немає. Це тюрське слово 

злилось в укр. мові з словом грецького походження „талан'* і це 
дало дуже цікаві результати. 

Талйнт — у грецькій мові слово Іаіапіоп мало кілька значень: 

1. вага до важення. 2. вага — кількість. 3. грошова одиниця — 60 

мін. Через те, що перше значення — вага, то вже в греків іаіапіоп 
стало визначати й долю. Ст. сл. таланть „долі” ще ніколи не 
визначало, це значення розвинулось пізніше. Але значення таланть 
— як збільшення духовних сил людини відоме вже з найдавніших 
наших пам’яток. Так у житті Феодосія вже читаємо: Божия 
талан’та оумноживь. 

Максим Грек 1480-1556 у передмові до своєї граматики подає: 

„Талант ще визначає і дар духовний, даний людині від Господа на 

користь свою й свого ближнього”. 

„Талант свій закопати в землю” — вираз узятий з Євангелія 

Матвія, 25:18, з притчі про таланти, означає змарнувати свої 

спосібності. 

Лекс. 1596.30: Талант — вага, важачая 60 фунтов. Великій 

талант маєт в соб"Ь 80 фунтов. 

Лекс. 1627.462: Талант — цетнар, вага о 600 корон або гривен, 

800 зл. полских. 

Т. т. Талант — посьілаємая свьіше коємуждо Бож. Благодать. 

Талісман — предмет, який на основі віри в магічну силу 
приносить щастя або оберігає від злих духів завдяки кабалістичним 
знакам, наявним на ньому, з гр. їеіезта — обряд, через фр. 

іаіізтап. 

Таліфа кумі — єже єсть сказано: д-Ьтище, теб"Ь глаголю, 

востани, Мр. 5:41, у Луки 8:54: Откровище, востани. По арам, це: 

Саі^егай киті — дівтатко, устань. Д. є. іаіей, іаІ^аЬ — овечка, а по- 

арам. дівчинка. Киті — приказовий спосіб жін. роду — встань, 

пор. 5 М 9:12 кит — устань, 29:21: ]акити — встануть. 

Талмуд — д. євр. іаїтисі — наука. Це книга, в якій зібрана 
вся євр. наука, крім Біблії. 
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Т^ляр, -ра — з нім. ТЬаІег — назва монети, яка широко 
ходила по Європі. Уперше це монети появилися в Йоахімсталі, їх 
випустив градоначальник і вони звалися талерами (а з Йоахімс 
постали в Московії єфимки). Талери в різних країнах мали іншу 

назву і іншу ціну. Робилися з золота, а пізніше й з срібла. Талери 

чи таляри рано появилися в Польщі, а від неї і в Україні. У XVII ст. 

таляр коштував 60 копійок. В Україні частий був вираз „битий 

таляр" — карбований або ще був вираз „готові гроші”. Часта була 

назва „тарель” (Є. Чернов, 35-36). З таляра походить і американ¬ 

ський долар, який спочатку дорівнював одному таляру з чимось і 

випускався у формі банкноті. До сьогодні долар має покриття 

золотом, тому він і став міжнародним грошовим еталоном. 

Лекс. 1627.232: Сребреник — по ніких таляр, срібреньїй 
грош або срібная монета. 

Т. т. 458: Заважит таляр, полталера. 

Там — присл., у тому місці. Вжив, при указуванні місця 
більш віддаленого у порівн. з іншим, ц. сл. тамо, болг. там, тамо — 

туди, праслово, спільнослов. *Гато, лати, іат — відти, гр. їутоя — 

тут, тоді, спорідн. з гр. займ. (о. 

Слово о п. І. 1187р.: Там ь лежать головьі. 
Але з глибокої давнини там іноді вживають замість туди: 

Прииди отьсудоу тамо, Остр. Єв., 1056, Мт. 17:20. 

А мито да нє дадут нигдє оу нашеи зємли, али да идут 
доброволно... и тамо идучи и опат засє (Сучава, 1454 Собі. II 513). 

Тепер це тільки вживається у такому значенні у розмовній 

мові, а переважає в літ. сенс в тому місці, який також здавна 

засвідчений: 

А ащ сєго они знаидоуть тамо от тоє прєдрєчєноє мєсто 

(Корочин Камінь, 1458 Мій.Брс. 122). 

Тамара — жін. ім’я, ст. сл., Фамарь, гр. ТЬатаг, д. євр. іатаг 

означає дактилову пальму, пор. Кн. Буття, 14:7, 38:6 і 2 Кн. 

Самійлова, 13:1. 

Лекс. 1627.410: Фамарь — долоня або палець перший от 

среднего, або вьіміненє, перемінене, або горкость. 

Тамга — тавро, клеймо, знак. В давнину це мито, яке 
платили татарам за наложення знака — тамги на товар. З татар, 

тамга того ж значення, в самоєдів тамга — знак власності, в 
старорус. мові тамга — це печать. Звідси рос. таможня, укр. 

митниця, Дм. 545. 
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Тамбшній — прикм., тамтешній, 
И мьі имь того еднанья допустили... а вьі бьі то имь книгами 

земьскими отправили подле обьічая тамошнего права (Краків, 1480 
РИБ 433). 

Тамтой, тамта, тамте — у давній мові займ. тамь тоть — той, 

тамтой. 

И от вєрьховиньї єє которая впадаєть в дн-Ьстр... с подойми- 

нами тамь того м'Ьсц'Ь (Прилуки, 1459 Р 171). 

Лекс. 1627.291: По сей стороні и по тамтой стороні. 

На тамтім боці, Хот. 27. 

Ці форми більш поширені в 3. У. 

Тамувати — заспокоювати, затримувати, гол. про біль. З сер. 

верх. нім. їат, іатеп — задержувати. 
Уста затамованьї бьіли. Катих. 1645 р. предмова. 

Тандйта — все дешеве, низькопробне. Походить з італ. 
уепсНіа — щось перекуплене через другі руки. Пізніше під нім. 
впливом переробилось на тендлер, замість Напсіїег — купець. 

Танець, танок — ритмічний рух під музикальним супроводом, 
танцюрист, танцюристка, танцювати, з нім. Тапг, їапгеп — з тим же 
значенням через п. Іапіес. 

Лекс. 1596.16 6: Лик: танец. Ликую — танцую. Ликоствую 
— танец справую. Ликованіє — танцюваньє. 

Лекс. 1627.164: М'Ьсце игр албо танцев. 

Т. т. 447: Первьій в танци. 

Таний, тана, таньо — дешевий, дешево; п. Іапі. З Штібер 
виводить слово з туне — марно, спільнослов. болг. тун — 

штучний, як гіперкоректна форма. 

Танк — військова збройна машина з англ. Іапк, перше резервуар 
для води розвинулося з англ. слова для стоячої води: $іа£папІ. 

Танталові муки — див. муки Тантала. 

Та ну? — оклик питального здивування. Та ну? На яких 
ролях? Гонч. Л. і зо. 37. 

Танцювати — див. танець. „Танцювати під чужу дудку” — 
робити за чужими вказівками, а своєї волі не мати. Вираз походить 
з байки Езопа (VI в. до н. е.). 
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Тап! здовжена форма талап! — Звуконаслід. падіння або 
удару. Звідси талапати, талапання, талапатися по грязі. 

Тапчйн — вид ліжка з дошок без спинки. Походить з тюрк, 

тапчан або топчан. Тато сидів на тапчані. Свидн. II. Ванькирчик 
бідно вмебльований двома тапчанами, Коц. ЗО. 

Тарабарська грамота, тарабарське письмо — це тайнопис, 

таємне письмо, якого вживали в давнину, від XII в. починаючи. 

Найчастіший спосіб таємного письма: пишуть самі приголосні, а 

голосні зберігаються. Приголосні в два ряди: 

бвг джзклмн 

щшчцхфтсрп 

І для написання вживають букви одного ряду замість буков 

другого. Напр. амінь буде по „тарабарщині” аріп. 

Таран — машина використана у давнину для обложення міст, 

для розбивання мурів. Рос. таран, староукр. тарань, п. Іагап з сер. 

верх. нім. іагапі — машина для облоги, скорпіон, змій; італ. іагато, 

сер. лат. іагапШІа. 

Тарарй! тараракати — говорити нісенітниці. Звуконаслід. 

Цінь-цінь-тарара! звуконаслід. синиці. 

Тарас, Тараса, Тарасій, нар. Тарасі — чол. ім’я, ст. сл. 

Тарасій, гр. Тегазіоз — неспокійний від гр. дієсл. іагаззо — 

тривожу, занепокоюю. 

А на то єст велика мартоурі и в1>ра... Стєфана воєводьі... и 
паши спискоупи Тарасі а от Романова трьга и Кір Іоаникид (Сучава, 

1472 ВБ 170). 

Лекс. 1627.462: Тарасай — зтурбований, взрушоньїй, престра- 

шоньш. 

Таратайка і тарадайка — двоколісний візок з півд.-тюрк. 

таретас. 

Тарган, -на — паразитна комаха, рос. таракан, -кана. З татар, 

„таракан” — дослівно: то що повзе на всі боки, Дм. 545. 

Тарйф, тарифу — офіційно встановлений розмір оплати, 

оподаткування чогось, з араб, таріф через нім. сІег ТагіТ, фр. іагіґ. В 

Галичині тарифа з італ. їагііїа. 

Тарілка — плоска посудина для споживання чогось, давну 
тарель, з сер. верх. нім. іаііег — тарілка, роз. з італ. іа§1іеге сформ. 
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з дієсл. Щ£Ііаге — вирізати. 

„Не в своїй тарілці” — не на своєму місці, не в своєму 
нормальному стані з фр. рах сіапз зоп аззіеие, але тут аззіеие — 

давнє слово із знач, стан, положення, яке неправильно було 
прийняте за тарілку, оскільки це синонім. 

Лекс. 1627.51: Дискос: талір, таріль, широка миса, окрин 
албо кринов. Полизач мисок, талеров. Облизует тарелі. 

Т. т. 350: Широкая миса або тал'Ьр. 

Тарпан — дикий кінь. Слово тюркське. 

Тартак — лісопильня, слово вжив, в укр., рос. і п. мовах. На 

думку Меліоранського, слово походить з тат. тарт — молоти. На 

думку інших вчених з слов. тереть — терти. 

Тйртар — ст. сл. Тарт/гарь з гр. Тагіагоз — підземний світ, 

пекло, пропасть, безодня. Звідси „Провалитись в Тартари” — 

пропасти. 

Лекс. 1627.463: Тартар — найнижшеє м'Ьстце в ад'Ь, или 

скрежет зубньїй нарьіцаємьій тартар, єго же и сам сатана трепещет. 

В суч. мові термін тартар або тартра — це речовина, яка осідає 
на краях посудин від різних рідин, а також, яка осідає на зубах. 

Тартачний — прикм., до слова тартак, а також робітник, 

який працює на тартаку. 

Тартинка — скибочка хліба, намазана маслом. З фр. їагїіпе. 

Тартрифуг — речовина призначена до запобігання форму¬ 

вання гартру на посудинах. 

Тартюф — фр. ТагПіїе — тип лицеміра, святенника та 
ошуканця з однойменної комедії Ж. Б. Мольєра. 

Тарувйти — визначати вагу тари. Тара, італ. іага від араб, 

тарх — відходи це 1. упаковка товару. 2. вага упаковки, а також 

засобів перевезення, вага вагона, автомобіля, тощо. У давній мові 

відоме у формі тарт>: 

Коли до нашєи зємли прїдоут сь торговлею, щоб доброволно 

имт> прїити до нашєи зємли... а мьіто имають платити от тароу по 

чєтьіри гроши (Сучава, 1458 ЕШ II 261). 

Слово тарь перекладається у Словнику староукраїнської мови 

ХІУ-ХУ ст. Київ 1978 як „вантажний віз”, але оскільки слово з 
таким значенням ніде не засвідчене, пропонуємо інше тлумачення. 

Оскільки дві цитати з словом тарт> подаються з молдавських грамот. 
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скоріше всього тар — це давнє рум. слово Іаг, запозич, з угор. іаг із 

значенням вантаж, який можна покласти на спину коня, МЛК. 

Тархун — давнє таркан, іст., у період феодальної Русі 

представник монгольської світської і духовної знаті, з тюрськ. 

тархан — той, хто звільнений від оплати мита. 

А таркант. никто що бьі не бьіль, али да платить мито каждий 
(Усть Краковське, 1439 Собі. II 59). 

Тйрча — щит, який використовувався у XVI ст. та який мав 
спеціальну зарубку для вкладення туди списа, також маленький 
округлий щит для їздця через п. Іагс/а з середиьоверх. нім. ІаПБСЙе, 

що в свою чергу походило з фр. (аг^е, а ще давніше з франкського 
слова *гаґ£а. Відоме і в угор. мові у формі Іагсга. 

Лекс. 1596.33 б: Щит — тарча, заслона. 

Тась! тась-тась! тась-тасю-тасю! — звуконасл. качки, принада 
її. Звідти тась кати, тасюкати. Тася в дитячій мові — качка. 

Тасьма — вузенька полоска тканини, рос. тесьма. З тат. 

тасма — ремінчик, кусок вузенької шкіри, Дм. 546. 

Татйри — д. тюрське татар — мешканець північного Китаю, 

калмицький татр — заїка, чувашське тодар — татарин. 

Лекс. 1627.432: Татаре первей магоги звани. 

Див. магог. 

Т. т. 455: Скифоволіте — скифські граждане, ел. татаре. 

Ці цитати показують, що люди XVII ст. не мали дуже точне 

уявлення про етногенез татар, хоч Україна вже третє століття 
терпіла від татарських нападів. І це не дивно. Татари — це назва 
різних тюрських, монгольських і інших племен, які в XIV-XV ст. 

об’єднались в одну державу, Золоту Орду, і напали на Київську 
Русь і фактично знищили її як самостійну державу — розгром 
Києва у 1240 р. Батиєм, внуком Чингіс-хана. Перший тяжкий удар 
завдав татарам московський князь Дмитрий на Куликовському полі 
у 1380 р., за що був названий Донським. 

Татар часто плутають з протобулгарами. Див. чорні булгари. 

Татарин — людина, належна до татар. Див. татари. Татарове 

— множина від слова татарин. 

Жаловали нам мещанє новгородскиє на татарина богдана 

собачку (Вільна, 1495 ВСоб.). 

Татарський — прикм. до слова татари. 
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Мьі дали єму землю татарскую на има чигирєвщину (Вільна, 

1495 ВСоб.). 

Татарське зілля — татарщина, аєр, аїр, гавяр. Зілля росте на 
болотах і в ньому ховались від татар, коли вони нападали. 

Тато — батько, слово з дитячої мови, зустрічається у різних 
слов’янських і неслов’янських народів, в рос. мові в діалектах, рум. 

іаїа, лит. іеіІ8, латв. іеіа, лат. іаіа, д. інд. іаіаз, алб. іаіі. Тато част в 
укр. мові з характером пестливості, татко, татуньо, татусь, татбчко 
і багато інших. Див. Гр. IV, 249. татків, татів, татувати; пор. рос. 

тятя, тата і ін. Старші люди звичайно в розмові вживають слово 
„батько”, а молодші — тато. 

Лекс. 1627.443: Папа — тато, отец. 

Татуювйти, татуйований — робити візерунки по тілі людини, 

робити цифрові знаки по шкірі тварини наколюванням і втиранням 

під шкіру барвників. Слово з полінезійських мов. 

Тать, род. татя — слово ст. сл., злодій, грабіжник. Звідси 

святотатство — крадіжка церковного, рос. тать, словен. іаї, гр. 

іуіао — грабую, спільнослов. *Шт> з основою на і, давньоісл. іаіб — 

злодій. Див. таїти, таємно. 

Жаловаль намь князь Костентинь Крошинскій на Бориса 

зваль мя господару Борис татемь, будучи во смоленску (Вільна, 

1495 АЛМ 83). 

Лекс. 1627.254: Тать — злодій. 

Татьба — арх. ц. сл. татьба — кража, злодійство. Див. 

таємно, тать. 

Што ся дотьічеть татьбьі и роз'ьбоєвь, ажь бьі лихихь людей 
за то карали (1496 ВО II 405). 

Тах! — здовжена форма тарах, торбх або тарарах! — 

звуконаслід. сильного удару. Звідси тарахнути, тарарахнути, 

торохкати, торохкотіти (дощ, бубон). 

Т£ха — арх., скорописець, ц. сл. таха, тахиграф, гр. іасЬі§га- 

рЬо5 від гр. іасЬІ8 — швидкий (відси тахікардія). 

Писа оу свдтомоу монастирю поутєнскомоу... ієромонах таха 

Паисїє (Путна, 1476 ВО 1212). 

Тйця, таца — 1. піднос. 2. таріль з араб, тас через п. іаса. 

Таша — замість нім. „брезент” можна вживати слово „таша”, 

що походить від нім. Тазсйе і здавна більш відоме в Україні. 
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Значення „таші” або таш, з ташу — 1. добре полотно для шатра, 

накривання возів і т. ін. (пор. в Академ. Словн. І 41: Хури ташами 
вкривали від дощу). 2. шатро. 

Лекс. 1596.26 б: Скинія — сЬнь, таш, нам'Ьт. 

Т. т. 29: Селеніє, таш, нам"Ьт, кучка, мешканьє. 

Лекс. 1627.218: Таш, нам-Ьт. 

Твар, тварі — 1. у ц. сл. тварь — це те, що створене творцем. 

В певних контекстах твар — тварина. „Зібралося всякої тварі по 

парі” — кажуть на збори, де зібралися найрізніші. Ця примівка 

склалася за оповіданням про потоп, про Ноїв ковчег, в якому Ной, 

за наказом Господа умістив певне число чистих і нечистих тварин 
(Буття, 7:2-3). 2. під впливом п. 1\уагг, твар — це обличчя. 

Рос. твар — обличчя, срб. твар — створіння. Чергув. а з о як 
у словах твір - твору, творити. Споріднено з лит. іуога — огорожа, 

іуєгіі — охопити. 

Лекс. 1596.29 б: Творец — створител, твар, — створеньє. 

Твердий — 1. протилежний до рідкого, те що зберігає форму і 
розмір. 2. міцний, кріпкий. З, непохитний, духовно сильний. 4. 

стійкий, впевнений. 

„Твердий русин”, так звали православних в Зах. Україні, які ні 

за що не приймали католицької унії. Пор. „тверді гугеноти”, що 

звалися з тих же причин у Франції. 

Споріднено з словами творити, твар; рос. твердьій, староукр. 

ст. сл. твьрдь, болг. твьрд, спільнослов. їуьгсіь, лит. їуігїаз — 

міцний, стійкий, латв. ІУІГІЗ — міцний з переходом д у т. Див. 

ствердити. У давніх пам’ятках часто у значенні непорушний: 

На то межи собою твєрдоую присдгоу держали (1484 ЯМ). 

Твердйня — фортеця. У давньоукр. мові під впливом староп. 

1\уіегсіга, вживалось у цьому значенні слово твєржа: 

А кназю Михаилоу з братьєю достал са Вишнєвєць твєржа со 

всими тими сєльї (1475 АЗ І 71). 

Твердість — 1. якість за знач, твердий. 2. здатність тіла 

чинити опір змінюванню форми та розміру. 3. душевна стійкість, 

непохитність. В термінології грамот ХІУ-ХУ ст. твердість — це 
підтвердження правомочності. 

А на то азь пан Пєтрашь староста даль єсмь кундратови нашь 
листь под нашєю пєчатью на свідоцтво и на твєрдость (Галич, 1401 

Р66). 
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Твердь — 1. заст. твердість. 2. небесне склепіння, небесна 
твердь. 3. тверда поверхня чогось, земна твердь. 

, ч Лекс. 1596.29 б: Твердь — небо, твердость. 

Лекс. 1627.254: Твердь — утверженьє или круг всего Неба. 

Тверезий — 1. не п’яний, не п’яниця. 2. який має здоровий 

глузд. Ст. СЛ. ТР'ЬЗВ'Ь, рос. трезвьій, П. 1Г2Є2\Уу, ЧС. 5(Г2ІІУу. В укр. 

мові сталась метатеза, перестановка приголосних, вона зустріча¬ 

ється і в рос. діалектах і пояснюється Брандтом зливанням слів 

терезвьій і твердьій. У південно слов. мовах: срб. триезан, слов. 

їгегеп, а праслов. основа: *ієг2уь. 

Лекс. 1627.258: Трезвлюся — єстем трезвьіи, тверезьім, 

чуючим, чую. 

Як видно в XVII ст. і ще вживались обидві форми з метатезою 
і без неї. 

Творець — той, який творить, з великою літерою — Бог. 

^Див. творити. 

Лекс. 1596.29 б: Творець — створйтел, роббтник, автор. Твар 
— створеньє. Твору — чиню. Твореніє — чиненьє. 

Лекс. 1627.250: Сотворитель — Творець. 

Т. т. 255: Творец — Сотворитель, роббтник, автор латински. 

Т. т. 445: Поета — творец. 

Творгіти — здійснити, моделювати, привести до існування. 

Праслово. Ц. сл. творити, творт,; створь — чин, затвор — 

замикання. Литовці мають первісну форму дієслова з е: іуєПі — 

схопити, творити, Ішіі — тримати. Спорідн. з твердий. Див. твар. 

Слово о п. І. 1187р.: Хотяше п'Ьснь творити. 

Т. т.: Се ли створисте моєй сребреней еЬдин'Ь? 26. 

Отже у давній мові мало переважно значення робити. 

Но во всемь ему, яко настоятелю, повиноватись и все со 

благословениемт. его творити (Луцьк, 1322 Арх. ЮЗР І/УІ 3). 

Зустрічається і значення правити, відправляти службу: 

Яко да творєт ми памйть на вйки в'Ьчнид (Путна, 1476 ВБ І 

217). 

Це формула, яку використовували регулярно. 

Твориян, Творьян — старовинне чол. ім’я, етароп. Т\УОггу)ап, 

лат. Ріогіапиз з Погепз — який розквітає, видатний. Це ім’я у різних 
формах Ріогіап, Ріогіп досі дуже популярне в Румунії, також і в 
жіночих відмінах. 
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Староста творьянь взлить на твоє потр^бьі (1386-1418 Р 35). 

Те — вказів. займ., той, та, те; у староукр. мові то, тоє; рос. 

тот, та, то; п. їеп, іа, Іо; перше зустрічається і староукр. грамотах; 

болг. той, вживається регулярно із значенням „він”, з відповідного 

лат. вказівного займ. І11І5 розвинувся особовий займ. третьої особи і 

в романських мовах, спільнослов. *гь, *іа, *їо; лит. і латв. іа$, іа; 

давньопрус. іаиз, д. інд. 1а$, їа — цей, гр. Юп, Іуп; лат. ізіит, ізіагп, 

І5Шф тохар. іат — цей; гот. іЬаиа — цього, Оіаїа — цей; англ. іЬаІ; 

нім. бег, біе, баз. Див. тот. 

Водень онь то отдати и продати (Краків, 1500 АЛМ ВИП. 2, 

59). 

У староукр. мові значення той — предмет віддалений і цей — 

предмет близький не завжди відокремлювались, особливо у 
часовому значенні: 

Лекс. 1627.219: сіє — то, тоє, тото. 

Тейтр — презентація перед публікою драматичного театру, 

театральна вистава, будинок, де ті вистави відбуваються, народне 
театер, під впливом нім. ТЬеаіег, срб. театар, гр. Ійеаігоп. 

Вживається не дуже точно і в знач, драматична творчість — 

театр Шекспіра, театр Л. Українки. 

Теж — присл., те саме що, також. Див. також. У староукр. 

мові була і форма тижь, тьіж. 

Тиж и помочи имаємь (Серет, 1445 Созіасйезси II 729). 

Тьіи тежь за се ему вернути (Вільна, 1499 РЕА III 35). 

Теза — рідше тезис, положення, в логіці вихідне положення, 

що вимагає підтвердження з гр. іЬезіз — дія із значенням класти, 

укр. положення, калька з цього слова. 

Тека, течка — 1. обгортка з картону, куди кладуть папери. 2. 

портфель, з гр. іЬуку — місце збереження, звідти і слово аптека. 

Текля, -лі — жін. ім’я, ст. сл., Фекла, нар. Векла, д. євр. чин, 

чинення, арам, надія, гр. Тйекіа. 

Лекс. 1627.410: Фекла — преславная, Богомь званна. 

Текст — з лат. іехіит — тканина, зв’язок, побудова; сучасне 
значення відтворення друком або на письмі, авторська праця. 

Значення подане в Беринди ближче до первісного: 

Лекс. 1627.261: Тченіє — тканье полотна или сукно або текст. 

Текти — 1. переміщати свої води в певному напрямі, про 
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річку, струмок. 2. литися про рідину, кров. 3. рухатись суцільною 
масою, про натовп. 4. минати про час; рос. течь, лише про воду, п. 

сіесг — текти, звідси прикм. сіека\уу — укр. цікавий, сіекасг — 

втікач, спорідн. з дієсл. тікати, лит. іекегі — бігти, авест. іасаіїі — 

біжить, інд. Іакіі — біжить. 

Печаль жирна тече средь Земли Рускьіи, 20. 

Т. т.: Грозй твоя по землям текуть, ЗО. 

Т. т.: Потече кь лугу Донца. 

Т. т.: Р-Ьки мутно текуть. 

Рєчноє село... со всаким текучим и стоачим водами (Снятин, 

1424 Р 99-100). 

Протож рєкьі тєкоут мєжї имєньи а кажньш имєєть свои б^рег 

(XV ст. ВС 10 зв.). 

Тектон — арх. будівничи, гр. Іекїоп — тесляр. 

Будовникь — строитель, тектонь, Син. 10, 

Тектоніка — будова земної кори. 

Тектура — арх., будівля з гр. їекіаіпо — майструю, будую. 

Будованя — зданіє, тектура. Син. 1 1. 

Телевізія — телебачення; винахід, який дозволяє проекцію на 
відстані предметів, рухів, кольорів; гр. іуіе — далеко, лат. УІзи8 — 

погляд, поява. 

Телевізор — апарат до телебачення, лат. уізог — той, хто 

бачить. 

Телеграма — швидше повідомлення на відстані з гр. іуіе — 

далеко і £гатта — лист, писання. 

Телень, телень-телень — звуконаслід. дзвону, теленькати, 

теленькання — дзвонити, дзвонення. „Коли слухаю, аж то телень- 

телень... аж це чорти станового несуть”, Воропай, Звичаї, 49. 

Телеп — звуконаслід. упаду чи удару. Звідси телепнути в 

воду, телепнути по голові. 

Телефбн — винахід, завдяки якому можна розмовляти на 

відстані; апарат для такої розмови. „Розмовляю по телефону”. З 
гр. іуіе — далеко і рЬопе — звук. 

Теличка — зменш, від телиця, молода корова; праслово. 

Див. теля. 

Лекс. 1627.310: Юнйця — телйчка о трех лет. 
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Телїга — візок, давнє з XII в. теліга, тур. текер — теліжне 
колесо. Теліжити — їхати телігою. Не день, не два теліжився о. 

Яким, нім забриніло перед ним кам’янисте кладовище. Свид. 118. 

Теліп! — наслідування хитання, гойдання. Звідси теліпатися. 

Теля, -яти — маля корови, рос. теленок, ст. сл. тельць, ц. сл. 

тел, болг. теле, чс. Іеіе, п. сієї?, спільнослов. *іе!?, *іе1?1е; лит. Сеііаз; 

латв. іеїз. Махек співвідносить слово до сер. лат. уіїеіиз; можна, на 

думку М. Фасмера, Еіуто10£І$сЬе$ \УбПегЬисН сіег гизз. ЗргасЬе, 1958 

співвідносити з спільнослов. *ує!єі, гр. еіаіоп від *уєі — рік. 

Лекс. 1627.325: Телец — теля однолеток. 

„Чи я в Бога теля з’їв?” — чи я винний в чому. „І ти тут? — А 

що ж, як я: в Бога теля з’їв?”, Гонч. Л. і зб., 29. 

Тема — предмет твору чи розмови, гр. іііета, основа чого, 

покладене; шЬуті — кладу. • 

Теміс — грецька богиня справедливості, представлена з 
перев’язаними очима і вагами в руці. 

Лекс. 1627.464: Тімей — сліпьій або сліпота. 

Тбмник — арх., татарський воєнний начальник, який коман¬ 

дував десятитисячним загоном. Звідси виводиться ст. сл. тьма — 

десять тисяч, дуже багато. 

И пак тотьі истиньї Сєди-Ахматови сьінове, што соут иніче по 
божій милости оу наших роуках, а ис дроугими таємники и оуланьї 
(Сучава, 1462 ВО II 292). 

Темниця — заст. в’язниця, ст. таємниця. Див. темність. 

Лекс. 1627.280: Сторожа, вежа або башта, где страж стере- 

жет, темнйца. 

Т. т. 353: Звязаньїй до темниці посажениьій. 

Темність — відсутність світла, темнота, темрява, від прикм. 

темний; праслово; ц. сл. тьма, тємница, рос. темньїй, чс. Іша, 

Гегппу, п. ста, сіетпу, лит. іатза — тьма, Іатзиз — темний, інд. 

іатаз — темрява, іітіго — темний, авест. іетак — темрява, лат. 

іепеЬгае — темрява, іетеге — на осліп, нім. Оаттегип£ — 

смеркання; див. тьма. 

Лекс. 1596.30 6: Там — темность. 

Темно — присл., до темний. „Темно, хоч око виколи” — 

дуже темно. 
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'! О І 

Слово оп. І. 1 187р.: Темно б*Ь вь 3 день. 25. 

Темп, темпу — італ. іегпро — час, погода, період, такт, ритм. 

Швидким темпом, у швидкому темпі. 

Тенгри — головне божество монгольських і тюркських 
язичеських народів Центральної Азії. Цікаво відмітити, що в 
деяких урало-алтайських народів, напр. у мадярів, тенгер означає 
море. 

Олжас Сулеймено виводить з обряду поховання тенгриянської 

релігії епізод сну Святослава з Слова про Ігорів похід. 

Тенета, тенет — множ., сітка для ловлі звірів і птахів. Перен. 

те що позбавляє свободи. Ц. сл. тенето, тоното — сітка, пастка, 

словац. іепеїшо, чс. (епеїо, лит. Іапігат — основа, лат. іп$ісііа$ їепіо 

— підстерігаю, хитрую, д. інд. іапоп — натягує, перс. Іапібап — 

крутити, прясти; гр. їеіпо — натягую. За М. Уазтег, Еіутоіо- 

£І8сНе$ У/бПегЬисН сіег гизз. ЗргасЬе, 1958 III. 

Лекс. 1596.30 б: Тенета — сіть. 

Тень-тень! — звуконаслід. удару в метал, пор. дзень. 

Здовжена форма телень! — дзвоніння малого дзвону. Звідси 
тенькати, теленькати. Також тень-телень! 

Теодицея — усправедливлення Божих діл, а саме іЬеоз — 

Бог, сіікасіго — справедливо судити, сіікаіоз — справедливий. 

Розділ метафізики, який стосується Бога, його існування, його 
атрибутів. 

Теодор — див. Федір. 

Теозбфія — окультне вчення, яке розвинулось на тлі 
стародавніх, головно індійських езотеричних наук, і в останній 
чверті XIX ст. почала розповсюджуватись як в Індії, так і в США і 

Англії. Найбільший внесок у розвитку теозофії внесла Олена 

Злаватська, яка народилась у сім ’і рос. офіцера дворянина у 1830 р. 

і Днєпропетровську і пом. у 1890 р. у Лондоні. Див. Софія, МЛК. 

Теолог — спеціаліст по теології. 

Лекс. 1627.411: Феолог — богослов. 

Теологія — наука про Бога з гр. іеЬо$ — Бог і 1о§о$ — наука. 

Теорема — з гр. (Ьеогута через фр. В математиці тверджен- 

я, правильність якого твердо доведена. 
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Теос — бог, божество, СЛОВО грецьке, споріднено 3 лат. СІЄІІ8 

— бог, індо-арійським сіеуаз — духи, демони. Вірогідно і в слов’ян 

спочатку боги називались словом із цього самого індо-європей- 

ського кореня, приналежного поняття про вогонь і його божеств 

ІА\]/ВІА\]. Це було, мабуть, слово „див”. Але сталось так, що у 
тюркських народів, зокрема, у протобулгар, які мали велику ролю 
у формуванні східно-слов’янських народів, існувало також божест¬ 

во на ім’я „див”. Про це читаємо в поемі 882 р. Шамсі Башту 
(Мікаїла) „Легенда про доньку Шана”: Всевишній Тангра (тобто 
Тенгри) спородив істот, що звались „алп” і „див”. Напр. син алпа 
сонця називався див Хурса (див. Хоре). Через це в момент, коли 
почалися сутички між слов’янами і тюркськими народами довелось 
відмовитись від слова „див” і замінити його іншим словом, 

запозиченим у персів „бог” (див. Бог), який також належав до слів, 

співвідносним з вогнем і божествами вогню і мало корінь ВНАС. 

Див став „чорним богом”, негативним божеством, яким він і 

виступає в Слові про Ігорів похід у вигляді птаха, і це не випадково, 

бо у болгар птахи, як посередники між небом і землею мали як у 

всіх степових народів риси божеств. Див. Скарб Аттіли, МЛК. 

Лекс. 1627.411: Феос — Бог. 

Тепер, волинське тепера, теперка — в цей час взагалі, на цей 

час, лат. пипс, а не — в цю хвилину, не негайно, не зараз: Я тепер 

вже буду вчитись, але зараз побавлюся. Див. зараз. Давнє топьрво, 

тєпьрво, топєрь. В Галичині часті вирази: до тепер, від тепер, це до, 

від теперішнього часу. Як показують ст. сл. форми, тепер походить 
від той-первьій (перший) (інд. (аі-ригу/а). 

Кгрунтовь оромьіхь и сеножатньїхь которьіи теперь мають и 
напотомь набудуть... заживати мають (Луцьк, 1389 РЕА І 27). 

Теплий — прикм., який має досить високу температуру, 

середню між гарячим і холодним. Див. топити (том II, стор. 88). 

Тепло — присл., від теплий. 

И какь тепьло боудєт мають на кони всЬсти и потдгнути (1496 

ПДВКА61). 

Теплохід, -ходу — морське або річкове судно, що рухається 
за допомогою двигунів внутрішнього згорання; синонім пароплав, 

рос. пароход, пароплав; калька з фр. уареиг — пара. 

Теревенити — говорити дурниці. Теревені — нісенітниця, 

безглуздя. Теревені — вені. Слово звукопідробл. 



Терем — заст., ст. сл. теремь, з гр. Сегешпоп — високий дім, 

палац, замок княжий чи єпископський; тремь — вежа. Раннє 
запозичення у слов. мовах з грецького, болг. трем — веранда, 

галерея, срб. трем — вестибюль, пасаж; словен. лет — оборіг. 

„Терем злотоверхий” згадується у Сл. о п. І. Терем у давнину 

означало й купол, сінь. 

Лекс. 1596.33: Чертог — палац, терем. 

Терен, терну — 1. колючий кущ родини розових. 2. терпкі 
плоди цієї рослини. 3. її колючки, шпички. Спільнослов. ГЬГПЬ, 

давньоукр. гьрні), болг. тргн — колючки, чс. Ігп, п. Іогп, нім. Бот, 

д. інд. Ігпат — трава. 

Узали чи збирают с терня грона винньїє. Катих. 1645 р. 85. 

Тербн — місцевість, територія з фр. іеггаіп — площа з лат. 

іеггепит, від Сегга — земля. 

„Терен життя” — спосіб життя, з контамінації фр. слів терен 

— площа і трен — хода, фр. модель вираз Лаіп сіє уіє — манера 

життя. 

Терентій, -тія — ст. сл., нар. Терешко, Терень, з родового 

імені рим. драматурга. У римлян був ще і граматик Теренціанус 

Маврус, від якого зосталось прислів’я „Книги мають свою долю” 

— НаЬепІ $иа їаіа ІіЬеІІае. 

Пєрвьій поручник кндзь Михайло Євнутєвич... охр'Ьмь брать 

єго тєрєшко ондрюшко (1392 Р 46-47). 

Лекс, 1627.463: Терентій — глубокоумен. 

Терми — лат. іегтаі з гр. іЬегтоз — тепло; публічні лазні 
давніх римлян. Відси термальні води — джерела теплої мінераль¬ 

ної води. •' ■ > .' І, 

Термідбр — день 27 юлія 1794 р. (термідор за революційним 
французьким календарем), коли Максиміліан Робесп’єр був 
повалений. 

Термін — лат. їеггпіпиз — строк. 

Лекс. 1627.273: Устав — постановленьє, термін, декрет, 

статут, догма, устава. 

Терновий — прикм., від слів терен, тернй, терня. 

Тернбвий вінок — ст. сл. сплетше в"Ьньць от тернія, Мт. 

27:29, терновь в'Ьньць, Марк 15:17, терновень в'Вньць, Ів. 19:5. 
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Терновий вінець носив за євангеліями розп’ятий на хресті Христос. 

Тому зостався символом мучеництва. 

Лекс. 1627.448: Куст терновий. 

Т. т. 451: Самаряне — терновьіи. 

Терня — зб., 1. зарості колючих рослин. 2. колючки, шпички 

від них. Див. терен. 

Лекс. 1627.255: Терніє— терньє. 

Терор — влада, яка основується на страху. Тероризувати 

можна не тільки підданих, але рідних, знайомих, взагалі людей 

чимось, від такої тиранічної особи залежних. З фр. іеггеиг, лат. 

Геггог. Режимом терору називала себе влада під час Великої 

Французької революції в 1793-1794 рр. по повалення Робесп’єра, 

див. Термідор. „Терор неминуче слабне від своєї власної жорсто¬ 

кості,” — писав вже в наш час про останні роки Радянської влади 
Роман Іианичук у творі „Благослови, душе моя, господа”, ст. 39. 

Терорист — сторонник революц. теорії, яка використовує 
тактику замахів проти можновладних, щоб залякати політичну 
владу. 

Терпеливість — терпіння, витривалість у стражданні від 
дієсл. терпіти. Див. потерпіти. 

Лекс. 1596.30: Терпеніє — терпеливость. 

Терпентгін або терпентина — з гр. іегеЬіпіЬоз, їегЬепїіп; лат. 

іегеЬіпОіиз, оіеигп іегеЬ; смоляста пахуча рідина, що виділяється із 

стовбура хвойного дерева при його надрізуванні і складається зі 

смолястих кислот і скипидару; живиця, нар. шпиґинар. 

Лекс. 1627.255: Теребінф — терпентйна. 

Терпіти — 1. витримувати. 2. миритися з існуванням кого або 

чого-небудь. 3. розм. страждати, мучитися. Див. потерпіти. 

А он... много голодоу и томли тєрпєль (1484 ЯМ). 

Ино оуже нє могоу имв болши терпіти (1484-1486 ГСПТЗ). 

„Терпець увірвався” — перестав терпіти. 

Терпкий — смак деяких плодів, який викликає почуття 
стягування у роті, СТ. СЛ. ТрЬП'ЬК'Ь, болг. Тр'ЬП’ЬК, слов. ігрек, п. 

сіегркі. Інші порівняння непереконливі. 
Лекс. 1596.23 б: Ягода терпкая, недозрілая, а звлаща винная. 

Тершїчий —* який мас терпіння, у староукр. мові — той, який 
терпить, страждає. Див. потерпіти. 
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Лекс. 1627.416: Терплячий непріазні. 

Тегга іпсо^пка — лат., невідома земля, невідоме. 

Терти, тернути — 1. натискуючи чимось, водити сюди і туди 
по якійсь поверхні. 2. подрібнювати щось на терці. Рос. тереть, тру, 

затирать; п. іггес — праслово з спільнослов. *1ег-1і з вокаліза¬ 

цією на о, проторувати дорогу, з тієї ж основи „макитра” для тертя 

маку, лит. (гіпіі — терти, гр. Іогпоз — долото, Ігеїоз — пробитий, 

лат. іего, ігіуі, ігіїит — терти, молотити. 

„Тернувши кулаками по щоці'’, Гонч. Л. і зб., 22. 

Тегііит поп сіаіиг — лат. третє не дається, третій доказ 
виключений, одне з двох. , ' 

Тесання — ім. від тесати. 
Лекс. 1627.323: РТзаньє, довбаньє, тесаньє. 

Тесйти — рубаючи вздовж дерева, знімати верхніій шар 
деревини. Праслово; ст. ел. тесати, тешу (з носовим у), тесла — 
рід сокири, чс. Іез, (езаіі, рос. тесать, лит. іазуїі — тесати дерево, 
інд. іакзаіі — теше, робить, іаза — сокира, гр. іекгоп — тесляр, сер. 
верх. нім. сіекзаіа — сокира, нім. ОгесЬзІег — тесляр. 

Лекс. 1627.319: Довбаю, тешу. 

Тесля — стара назва столяра. Див. тесати, п. сіезіа. 

А то на каждую неділю каждоу тєсл'Ь давалт» по с’ми грои 

широких (1386-1418 Р 35). 

Лекс. 1596.10 б: Древод^ля — тесля. Драводйланіє — 

теселство. 

Лекс. 1627.58: Древоділний, теселскій, столярскій. Древоділ- 

ство — теселство. Древоділя столяр або тесля. 

Т. т. 77: тесля — будовник. 

Т. т. 79: зодчій — тесля. 

Див. похідні слова: тесляр, теслювати, теслярство, тесляр¬ 

ський, теслярування. Тесля, тесляр означає: робітник, що 
займається грубою обробкою деревини, спорудженням дерев’яних 

будов, заготівлею простих меблів. За Євангеліями Йосип був 
теслею, тому Христа поети іноді називають „сином теслі.” 

Тестамент — з лат. іезіатепшт — заповіт, від гезіог — 
засвідчую, доводжу, заявляю. Реліг. значення — завіт, заповіт: 
поуіігп іеШтепіит — новий завіт: 

Тая єсть Кровь Моя нового Тестаменту. Катнх. 1645 р. 50 б. 
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Лекс. 1627.71: ЗаігЬт, то єсть рЬч установленая, нарушеню не 
подлеглая. Завіьщаніє... або тестамент. 

Тесть, теща — ст. сл. тьсть, тьща; батько й мати жінки; 

всеслов'янські слова. В 3. У. часте й тестьова з п. іезсіо^а. 

Індоєвр. корінь *Сек — родити, тоді тьсть — родитель ЖІНКИ, гр. 

іеко — родити, іекпоп — дитя. 

Ино мьі... дали єсми ємоу... єдно село на има гдє бьіл тесть єго 
(Сучава 1445 Собі. II 230). 

Тогь листь взяла теща моя вь короля (1498 АЛМ 169). 

Тета — 3. У., літ. тітка. 

Теїе-а-їеіе — голова до голови; цебто, око в око, поодинці, з 

фр. Кажуть на інтимну бесіду. 

Те-те-те! — звуконаслід. здивування. 

Тетрбдь — арх., зошит, ц. сл. тєтрадь, гр. іеігасііоп, рос. 

тетрадь. 

От початку азь до конца одна тєтрад (Київ, 1491 МВ). 

Тетрапбд — четвероногий, слово новогрецьке. Стіл з 
чотирма ногами, на якому стоїть ікона храму або євангеліє. 

Також термін з теології. 

Лскс. 1627.463: Тетрапбд — четвероногій, мли празднмчньїй 
столец. 

Тетяна — ст. сл. Татїана, рос. Татяпа. Грецьке соловічпе ім’я 
Таїіо.ч, Таїіапо» від праслова Іаіа (див. тато) перетворилось на 
східнослов. грунті на дуже популярне жіноче ім’я, яке у староукр. 

пам’ятках зустрічається і у формі Титиана. 

Заплатили... пинЬзи... у руки Мьрини и Титиани (Сучава, 1487 

ВО І 291). 

Записьіваєм пани Татднє имєнє своє Межирєчє (Луцьк, 1487 

АЗ І 86). 

Лекс. 1627.463: Татіана — повелителница. 

Ти — займ. другої особи однини. Успадковане усіма слов. 

мовами з спільнослов. іу (з *іи), ст. сл. і д. укр. тьі, рос. т. Рос. і 

білоруське зберігають етимол. ьі (*и). 

Тиждень, тижня — на початку визначало „той же день” за сім 
день, а потім — міра семи день сідмиця, що повтроюється в тім 
самім порядку. В давнину був вказівний займенник „тьій” той або 
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„тьій же” той самий, відомий добре в староукраїнській і старо- 

російській літературі, напр. у Єфремівській Кормчій коло 1100 р. 

читаємо: Тьій день да хранять. Займенник „тий” зам. „той” 

відомий і в мові українській ще й тепер, див. його в Словнику Б. 

Грінченка, IV 260. В старовину писали: „тьійже-день”, „тьійдень”, 

„тьіжьдень”, цебто етимологічно, й змінювались обидві частини 
слова. Напр. Судомирська присяга 1389 р.: Дана єсть у неділю у 

тьійжедень по ст. Махаила. Литовська Метрика т. 195, 1510 р.: Мьі 

казали єму поставити за тьійдень, 8; Казали єсмо заплатити за 

чотьіри недТли по семой суботи в тьійдень, І. Книга Володимирська, 

1582 р., По два дни в тьійдень, 113. У Беринди вже маємо сучасну 

форму ст. 217: Седмица, неділя — тьіждень, те саме і в Учитель¬ 

ській Євангелії 1637 р. тиждень, 81. Проф. Лось (Сложньїе слова в 

польськом язьіке, 1901 р. ст. 38-39) твердить, ніби „тиждень” 

появився найперше у хорватів чи в словинців і вже звідти поши¬ 

рився до чехів, а від них до поляків. А в „Сборнику в честь акад. А. 

Соболевского” 1928 р. ст. 354 проф. Лось знову твердить, ніби 
„тиждень” непраслов’янське слово, а до мови української прийшло 
з польської; доводить це тим, що вищеподані грамоти писані під 
польським впливом. Чи то так трудно твердити, бо в Коломиї в 
XIV ст. особливого впливу польського не було. Крім цього це 
слово добре знане й у грамотах молдавських, де вплив україн- 

ськоий все був великий. Про слово „тиждень” див. іще статті: Т. 

ПеНг-5р1а\уіп$кі: О росйосі/епіи ^угахи Іусіхіеп, “Іегук роїзкі”, 1928 

р. N0. 1 з. 12-14, Т ОЬпфзкі: .Іез/.с/е о росЬосІ/епіи \уугаги іусігегї, 

так само ч. З, ст. 68-71. Те саме маємо й у мові польській Іусігіеп, 

чеській іусіеп, словінській іесіеп і лужицькій. Щодо зникнення й в 
„тиждень”, пор. добриден, добривечір, злидень, торік, станя копіка 

й т. ін. 

Слов’янські назви днів тижня відомі ще з VIII-IX віку, цебто 

часу першого запровадження в нас християнства. У всіх слов’ян 

назви однакові; перше повстали вони, здається, в Моравії, а звідти 

вже поширилися по всій слов’янській території. В основу назов 

покладено „неділя”, щоб уже тим самим дати новоохрищеному 

народові заповідь: „не ділай” цього дня. А дальшим дням дано 

тілько лічбову відлеглість від неділі: понеділок — день по неділі, 

второк — вторий, другий день по неділі. Див. „Рідна мова” І, 182- 

183, четвер — четвертий день, п’ятниця — п’ятий день по неділі. 
Субота походить від давньоєврейського заЬЬаі — перерва й спокій 
від праці, пор. Іауоі — перервати працю, пор. новоєвр. $уііа страйк в 
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давньоєвр. мові чергується Ь/, а з греки віддавали через з, бо не 
мали з. Пор. Вихід 31:17: „Шість день робив Господь небо та 
землю, а дня сьомого перервав”. Оскільки в євреїв субота — 

кінець тижня, то новий тиждень починається від неділі, тому у Ів. 

20.1 „Першого дня в тижні” треба віднести до неділі, це буде „у 
неділю рано-вранці”. Тому у новоєвр. мові (івріті) дні тижня 
названі по тій же системі, як в слов’ян називаються: йом рішон — 

перший день (неділя), йом шені — другий день (понеділок), йом 
шеліші — третій день (вівторок), йом ревії — четвертий день 
(середа), той самий день, який у слов’ян названий по тому, що це 
середина тижня. 

Тйкати — говорити на кого ти, замість ви. 

Тйкати — 1. встромлювати щось колюче. 2. штовхати кінцем 

чогось. 3. показувати що небудь звичайно різким рухом. 4. різким 

рухом подавати комусь щось; рос. тьїкать, п. (ггес, спорідн. з 

словом ткати, див. ткати, тик! 

Тил, тилу — 1. задня, зворотня сторона чого-небудь. 2. 

територія, розташована звичайно далі від лінії фронту. Споріднено 

з словом потилиця, бо первісно тил — це зад, задний, ц. сл. тььггь, 

походить від тьічь — товстіти, тукт» — тлущ, лит. Іукі — товстіти, 

інд. Іща — сильний, скорий, авест. іау/аці — сідниця, гр. (ау$ — 

великий. 

Тили-тили, тілі-тілі — звуконаслід. невправної гри на 
скрипці. Звідси: тилйкати, тилилйкати. 

Тймон — гр. чол. Ім’я під дієслова іітао — який поважає, 

визнає, поклоняється. 

Лекс. 1627.464: Тімон — честен або дорогий. 

Тимофій, -фія, мар. Тиміш, -ша, Тимко, Тимох, -ха — ст. сл. 

Тимофей, гр. ТітоіЬеоз — почитающий Бога. 

Наш кир попаТимофеи, Сучава, 1491, І 463-464. 

Лекс. 1627.464: Тімофей — честь Божа, Богом почтен або 

дорогій Богу. 

Тимпан — стародавній ударний музичний інструмент, вид 

литавр з лат. (утрапиш. 

Бубонь — тимпані». Син. 10. 

Тимчасом — спол., переважно у сполуч. з сполуч. як; 1. 

вказує на однозначність, паралельність дій головного й підрядного 
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речення. 2. виражає протиставний зв’язок між сурядними 
реченнями а, але, однак. Від той, твій + час. 

А тьімь часом тую маленку книжечку читай. Катих. 1645 р. 

Предмова. 

Тин, -ну — огорожа, сплетена з лози, тонкого гілля; пліт. 

Праслов’янська позичка з нім. 2аип з гип, сканд. іип, англ. іо\уп — 

місто, з кельт, сіипит — город. Зустрічається у сербській мові — 

тин рідко вжите у ПОЛЬСЬКІЇ! іуп. Звідси тинятися — блукати. 

Тина — арх., у Лекс. 1596.30: Тина — болото, грузкоє; болг. 

тиня, у формі ііпа з тим же значенням і в рум. 

Тинькувати — штукатурити з ім. тиньк, -у: розчин вапна 

змішаного з піском, ним покривають поверхні стін, п. їупк з нім. 

Типк, іипсЬеп, яке походить з лат. іипіса, гр. сЬііоп і сем. кйкипа. 

Лекс. 1627.96: каленьє, тьінкованьє. 

Тип, типа — форма, особа, лат. іуриз, гр. Гуроз — форма. 

Тип, типу — арх., друк. 

Лекс. 1627.476: Се типом издаю. В Антверпіи типом 

изданная. 

Типікбн, -ну — церковна книга, яка вияснює порядок і 
відправу Церковних Служб. Зветься ще Типік або Устав. Слово 
взяте з гр. іуроз — образ. 

Типбграф, -фа — робітник, який працює в типографії. 

Лекс. 1627.477: Вьі, типографове. 

Типографія — друкарня, архаїзм. З іуроз — зразок і §гарЬеіп 
— писати. 

Лекс. 1627.426: В типографію. 

Тнпос — заст., Лекс. 1627.464: Тйпос — форма, кшталт. 

Приклад, друкованьє. Начертаніє. 

Тиран — узурпатор, людина, що присвоїла собі неправно 
владу. Таке значення — давньогрецьке; тирани часом були люди 

добрі, дбайливі про народ. Але вже Арістотель ознакою тирана 

вважав його прагнення до особистої влади, а не до загального 

добра. Звідси й повстало нове значення тирана — жорстокосердий, 

гнобитель, мучитель, насильник. Слово „тиран” виводять із 

давньоєвр. зегеп — князь; пор. Єгошуя, 13.3; це зегеп позичка з 

фінікійського зегеп — князь. В мовах семітських з та і вимовля- 

363 



лися близько одна від однієї, а з зегеп повстало грецьке іугаппоз. 

Пор. д. євр. сог (2 Сам. 5:11), що греки передали іугоз. 

Лекс. 1596.24: Ускаржається на тираньї. 

Лекс. 1627.257: Томитель — тйран, мучитель, цар поганов, 

мордьірца. Томителство — кгвалтовноє панованьє, тиранство, 

томленіє, мордованьє. 

Т. т. 464: Тйран — царствуючій князь, окрутне пануючій, або 
мучити. 

Тиранський — прикм. до тиран. 

Лекс. 1627.188: Тиранскоє утисненьє. 

Тиранство — те саме, що тиранія, абстр. ім. до тиран. 

Лекс. 1627.132: Насиліє — тіранство доліз. 

Тирасполь, -ля — місто на Дністрі. Дністро, гр. Тугаз, роїіз — 

місто, цебто місто на Дністрі. 

Тирирй — звуконаслідування злої гри на скрипці. Звідси 

тирирйкати. 

Тиркати — звуконаслідування. Півень тиркає крилом по 

землі. 

Тгірон — чол. ім’я з лат. Пго-піз — рекрут. 

Лекс. 1627.464: Тйрон — лат. молодий жолн-Ьр. 

Тис, тису — назва дерева, стародавнє тись — сосна, кедр; пор. 

у Слові о п. І. 1187р.: Од вахуть мя, речє, чрьною паполомою на 

кроваттисов. Відоме давнє збірне тиссіє: Пс. 79:11: „яко тисіє” гр. 

Ьоз кесігоі, гебр. агге — кедри. Звичайно виводять це слово з герм. 

Тйса — річка, притока Дунаю. У топонімічному Словнику- 

довіднику Укр. РСР М. Т. Янка сказано: „Назва від поширення на її 
берегах тиса.” Така етимологія маловірогідна. По-перше, річок не 
називають від дерев, по-друге, ця назва поширена у всіх мовах, а 
річка протікала до приходу на її берегах слов’ян. Візантійський 
історик У-го століття Пріскус, який їздив до Панонії до двору 
Аттіли, проїжджав і через провінцію Банат і називав зкстрінуті по 
дорозі ріки. Тиса називається у нього Тігас — це є первісна назва 
подана мабуть кимось з давніх народів, які жили на її берегах — 

ілірами, траками, даками. МЛК. 

Де падаєть сьп'ьнца оу тисоу (Сігет 1404 ГМ). 

„Ти сказав” — грецизм, це підтвердження запиту, цебто: так! 

Напр. Матв. 26:25, 64: „Чи не я то Учителю?” Відказав Він йому 
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„Ти сказав”, цебто: Так! Пор. Луки 22:70, Мр. 19:2, Лук. 23:3, Ів. 

18:37.. • . 

Тисяча — десять соток, ж. р., спільнослов’янське слово. Ст. 

сл. тьісдща і тьісАча, рос. тисяча, п. ігузіцс, чс. бзіс, срб. тисьіча, 
лит. іикзіап ііз, гот. Лшзипсіі, нім. Таизепсі, спорідн. з санскр. зайазга 
проблематичне. 

Десять тисячей рублей на нас и на єпископа (Луцьк, 1322 Арх 
ЮЗР І/УІ 3). 

По бжьи нарож-Ьньи тисдча лйт и... (Львів, 1368 Р 15). 

Тисячний — порядковий числ. від тисяча. 

Под лТ/гомь бжиья народжіьнья тисачєго триисогь шистьця- 

того шєстого (Перемишль, 1366 Р 12). 

Тись! — рухонаслідування швидкого втискання. А вона тись 

йому на ногу! Звідси тиснути. З прамови. 

Тит, -та — чол. ім’я, ст. сл. Тить, гр. шановний. 

Лекс. 1627.464: Тіт, ел. — чести достойний або учтивьій иж 

Іуст прозван. 

Титйн — велет, гр. Шап. 

Тйтар, -ря — церковний староста, ст. сл. ктиторв з гр. кіуіог. 

Див. ктитор. У тйтаря в хаті, Шевч. 54. 

Тйтло, тила — ст. сл. титьлт> або титьла — надпис з гр. Міоз 

— надпис, лат. Шиїиз. По ст. сл. рукописах святі слова завжди 

невідмінно пишуться скорочено, а над ними ставиться знак 

скорочення, див. абревіатура як коромисло кінцями додолу старша 
форма, або один кінець додолу, а другий уверх. Це для того, щоб 
кожен, бачучи титлу відразу знав, що це Слово Святе, напр. бгь — 

Бог, Іс — Іисус і т. ін. Слово походить з гр. від того титла надпису, 

таблички, яке було над розп’ятим Ісусом Христом, щоб кожен знав 
Хто Розп’ятий. 

Крім титла для зазначення Святості було ще й кругле титло, 

як камора, — ним покривалось винесене над голосний буква. Див. 

буква. 

Лекс. 1627.128: Надписаніє — тітул. 

Т. т. 256: Тітла — титул. 

Тйтул, -у — староп. іуші, лат. Шиїиз — почесне звання. 

И титулу вшелякого и волности шляхецко... заживати (Луцьк, 

1438 Р 141). 
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Тйхий — мовчазний, неголосний, спокійний. Див. тішитися. 

Тйхо — присл., від тихий. 

Придєть коли тихо (1471 ЛКЗ 92). 

„Тихше ідеш, далі будеш” з лат. Гезііпа Іепіе — поспішай 

повільно; гр. кісйапеі іоі Ьгасіуз окуп — поспішаючого тихий 
доганяє, італ. сЬі уа ріапо, уа запо — хто іде тихо, іде безпечно, нім. 

еііе тії ^еііе — поспішай повільно з лат. і т. ін. 

Тихомйрний — розм., тихий, сумирний; від тихий + мирний. 

Лекс. 1627.414: Іларібн — тихомйрен. 

Тйхон, -на — ст. ел., Тихонь, гр. ТісНоп — бог щастя. Здрібн. 

Тишко. 

А при том бьіл'ь... архимандрит житичинский Тихон (Ровно, 

1483 А5 І 82). 

Пан Тишко Онанєвич (Луцьк, 1487 А5 І 86). 

Тихость — арх., тиша. Від тихий. 

Лекс. 1596.3 б: Безмолвіє — тйхость, тишина. 

Тиць! — наслідування швидкого руку, коли що неохоче 

дається. Тицьнула старому в руки кусок хліба. Також рух 

швидкого втикання. Звідси тикати, втикати. З прамови. Див. 

тикати. 

Тік, току — ст. сл. токь, місце, на якому збіжжя молотять. 

Від текти, ток, поток — зерно тече при молотінні. Слово всесло¬ 

в'янське і індоєвропейське. 

Слово о п. І. 1187р.: На тоцЬ животі, кладуть, 36. 

Лекс. 1627.364: Ббище — боєвиско, м'Ьсце где збоже молотят, 

ток. 

Тіло, тіла — матеріальний склад тварини і людини на 
противагу до душі, матеріальна оболонка взагалі. Слово загально¬ 

слов’янське, рос. тело, п. сіаіо, ст. сл. тііло; див. плоть. 

Слово о п. І. 1187р.: В'Ьща душа вь трьз-Ь гВл'Ь, 37. 

„Тіло й кров”, ц. сл. плоть і кров — людина, гебраїзм, у д. 

сир. мові вжинається у цьому вислові слово Ьахаг — м’ясо. ІІор. 1 

Кор. 15:50, Гал. 1:16. 

„В здоровому тілі здоровий дух” — здорова людина добра, 

вірить у свої сили, життєрадісна, весела. Це так написав римський 

поет Ювенал 55-127 н. е. у своїй X сатирі: Меп$ $апа іп согроге $апо. 

366 



Власне Ювенал написав: Треба молити» щоб був здоровий ум дух у 

здоровому тілі. 

Тілогрійка — тепла одежина поверх тіла чи сорочки з солдат, 

словника. 

Тільки — видільно-обмежувальна частка, лиш. Тільки нова 
форма, або тілько — давня форма; давнє толико, только, староп. 

іуїко. 

Слово о п. І. 1187р.: Полозиє ползаша только, 43. 

Указаль по той сторони тьілко грунгь почаписнкии (Новосе¬ 

лиця, 1430ГВКЛ 8). 

Только он одинь (Краків, 1489 РИБ 132). 

Не тьілко простьіхь людей. Катих. 1645 р. 37 б. 

Див. стільки. 

Тінь, -і — темнота, яка утворюється наявністю в дорозі світла 
непрозорого тіла, рос. тень, п. сіеп, болг. сеня — кидати тінь; ц. сл. 

стень, чс. зіеп, срб. сенка. Первісно слово почалось на зк-; пор. гр. 

зкіа — тінь, зкепе — намет, сіни. 

Лекс. 1596.28 6: СЬнь — тінь. 

Тіп! — наслідування легкого руху. Звідси тіпати, серце тіпає. 

Тісна баба — гра, коли кілька дітей тиснуть один одного і 

кожному стає тісно. 

Тіснйй — прикм., 1. у якому замало вільного місця. 2. який 

надто щільно прилягає. 3. кажуть про близькі стосунки — тісна 

дружба. Рос. тесньїй, п. сіазпу, чс. їезпу, ц. сл. т'Ьскнь, гЬснь, 

повстало з *1езк-п, споріднено з слов. утиск, стискати, від поняття 

здушення, ц. сл. тискати. 

Тісно — присл., від прикм. тісний, в біблійній мові це частий 
гебраїзм. Напр. Буття 32:8: „І стало тісно йому” уа^есег 1о — 

значить упав на дусі, злякався, опинився в біді; пор. Пс. 4:2. В 
староукр. мові присл. тєснь — впритул: 

От патоу тєснь тєтєрєвь от пєтєрєви тєснь гоува (бл. 1458 Р 

167). 

Тіснотй — ім. від тісний. 

Лекс. 1627.261: Тіснота — утьіск, т"Ьсность. 

Тітка — сестра матері або батька, а також кожна замужня 
жінка. Багато пестиливих форм: тіточка, тітуня, тітонька, 
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тітусенька й т. ін. Тітчин; місц. 3. У. „леліка” — тітка. Ст. сл. 

тета, тетька. Іпат. Літ. тетька давнє тета, чс. іеіа, всеслов. слово, 

гр. іеіЬе — баба, лат. (ата, фр. Іепіе, нім, Тапіе. Дядько не тато, а 
тітка не мати. Ном. 

Еще надь то тетка моя, кнегини Федоровая прислала... листь 

(1498 АЛМ 169). 

Тішитися — радіти, заспокоїтися, ст. сл. оут шити, болг. 

теша, срб. тьешити, п. сіезгус, чс. іезіїі, пов’язано чергування 

голосних із словом тихий, лит. Іаізуїі — влаштувати, латв. іаізиз — 

прямий; спільнослов. *ііхь — тихий, прямий. 

Лекс. 1627.249: Сослаждаюся — тЬшуся посполу с другим. 

Тліти — 1. розкладатися від часу, псування. 2. горіти 
повільно без полум’я. 3. проявлятися в незначній мірі про почуття, 

свідомості і т. ін., душа тліє, рос. тлеть, п. ііес, ІІіс, лит. іуіегі — 

мовчати. Див. тло. 

Тло, тла — праслово, на початку означало „земля”, „підло¬ 

га”; старосл. тьло. У нас у цім найстрашім значенні вже невідоме; 

наше „до тла” — це до основи, до грунту, дощенту, а по-старому — 

до землі. Пор. лат. іеііиз — земля, нім. Оіеііе — підлога. „Тліти” 

кажуть про вогонь, коли він при „тлі” — при землі, не підноситься. 

Тлум, тлумити, стлумити, витлумити, потлумити — все це 

наші позички з мови польської, цікаво, що їх подає й Рос. укр. 

словник нашої Академії наук т. II ст. 214 истребить. Польське Оит, 

Еі. 81. Вгискпега виводить *Гь1р-т, цебто від тьлпа, наше товпа. 

„Тлум” — це велика товпа, натовп; стлумити — це знищити, 

перемогти. Пор. у Л. Українки „На полі крові” ст. 34: Я досаду у 

серці стлумив. Словник Б. Грінченка подає тільки одне слово 

„тломити”. Куліщ П. писав: Супротивних людей достанку собі 

витлумити. 

Тлумак, тлумачок — те саме, що клунок; п. їіиттюк, чс. 

Оитек; днв. тлум. 

Лекс. 1596.3: Бремя—тлумок. 

Лекс. 1627.212: Начинья, албо тлумбки и всЬ речи которьіх ся 

уживаєт. 

Тлумач — перекладач, коментатор. Крехів. Ап. 1560 р.: Вам 

єст подано через Аньгела толмача, 37. 

Лекс. 1627.219: Сказатель — тлумач. 
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Тлумачити — вияснювати, перекладати. Загальнослов. 

запозичення з Сходу, половецьке Іаїтас, іеішас, північно тюрське 
иігпас, угор. юїтасз, п. ііитасг від слов. пішло; нім. ОоїтеїзсЬег. 

Див. товмач. Дехто намагається пояснити з слов. т'ьлкь. Див. 

толковник. 

Тлумйти, тлумлю — знищувати, нівечити; див. тлум. 

Лекс. 1596.22 6: Упражняю, зглаж&ю, потлумляю, нищу. 

Тлустий — розм., 1. гладкий, огрядний. 2. ситий, родючий 

про грунт. 3. масний, жирний про їжу; давнє жирьньїй. 

Хотарь томоу почєнши от могил... до тлєстого дуба (Сучава 

1424 Сой. 1162). 

Тлустость — ім. до прикм. тлустий. 

Лекс. 1627.257: Тлустость, толстость, грубость. 

Т. т. 260: Тук — тлустость. 

Тля — 1. дрібна паразитична комаха, яка живиться соком 
рослин, перен. щось яке точить сили, тління, розпад. 2. щось 
незначного, нікчемного. Рос. тля. 

Лекс. 1627.326: Тля — ржа, пл'Ьснь або черв. 

Тмин, -ну — див. кмин. 

Тмуторокань, Тьмуторокань, Таматарка — столиця Тмуторо- 

канського князівства Київської Русі на Таманському півострові в 

Азовському морі. Нині належить до Краснодарського краю Рос. 

Фед. Республіки. Див. Сяжень, Тьмуторокань. 

Слово о п. І. 1187р.: В град'Ь Тьмуторокань. 

Втік у далеку Тьмуторокань, Бирч. 1.62. 

То — спол., частка або ато складене з а + то. Игора убили 

єсте, ато похороним тЬло єго, Лавр. Літ. 6655 р. 

Товйр, -ру — араб, даббар — дрібна, худоба, перейшло в тюрк, 

мові, також крам, Дм. 546. 

Лекс. 1596.3: Товар, которьій в корабли албо на возь. 

Товар визначало в давнину скот, худоба, і це було його 

первісне значення. Але дуже рано слово „товар” набуло собі того 
ж значення, як і „скот” — маєток, гроші, бо товар був головною 
частиною майна. Нарешті через те, що товар — худоба був 
постійним предметом торгу, повстало й третє значення товару — 

крам. Смоленська грамота 1329 р.: Алще немьчиць коупить 
товарь, понесеть єго домовь. „Патерик” Печерський: Алоумний, 
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поймаю» товарі» тявши гроші не хочеть писати твоих икон. В мові 
українській позосталось іще первісне значення товару — худоба, а 
товар — крам вживається рідко. Ось ця виписка з Полтавських 
Актів 1665 р. ст. 24: „Позосталося товару троє й вовца” показує, що 
наше „товар” визначає худобу рогату. Дуже рано слово „товар” 

стало визнатати обоз, табір. „Повість временньїх літ”: Володи- 

мері» приде в товари, посла бирічи по товаром. Іпатіїв Літопис під 
$6 р.: Володимер нача ставити истьбу оу товара своєго противу 
граду. Цього значення наша мова вже не має. 

Товарйство — 1. група людей, які перебувають тимчасово або 
постійно у тісних стосунках. 2. почуття, які виникають у цьому 
колі. 3. організація, об’єднання людей, які ставлять перед собою 
спільне завдання. 4. іст. більше чи менше військове об’єднання 
запорозьких козаків. Від слова товариш. Див. товариш. 

Лекс. 1627.249: Братство, товариство. 
Т. т. 449: Товариство н'Ьякоє. 
Т. т. 471: Хеврбн — товариство. 

Товйриш — старе товарищ, повстало від „товар” у значення 
обоз, табор, цебто товариш — то член „товару” — обозу чи табору. 
Слово відоме ще з XIV віку. Лекс. 1596.15 б: Клеврет — товариш. 
В Словнику П. Беринди 1627 вид. 1653: Товариші», за товариша 38 
Т. т. ст. 58: Друг — пріятель албо товариш, частник. Другиня — 
товаришка. Дружба — товариство, ст. 97: Клеврет — товариш, 
сполневолник, подруг, ст. 247: Сопутник — товариш в дорозі. 

Товія — ч. ім’я, ст. сл. Товіа, д. євр. ТоУІ^аЬ — добрий 
Господь. Див. Зах. 6:10. 

Товк! — рухонаслідування товкання. Звідси товкати, товктй, 

товкнути. З прамови. 

Товктй — 1. пом’якшувати, дробити щось у ступі. 2. 

розбивати щось, б’ючи об землю або тупим знаряддям. 3. розм. 

бити що небудь о щось. Див. товк! 

Лекс. 1627.234: Столченньїй — змолоченьїй, стбвченьїй. 

Т. т. 452: Селевкій — потбвченьїй. 

Товмйч, -ча — перекладач, пол. тілмац, тат. телмач. Корінь 
тил- , тел- означає „язик” і перекладач. Дм. 547. Див. тлумачити. 

Лекс. 1627.180: Толмач, перекладач. 

Товпй — юрба, маса людей, натовп; рос. толпа, чс. ііира, ц. 
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сл. тьлпа — тиск, п. дієсл. (Іорасгус 8Іе; праслово, лит. ііірі — 

вміститись, іиіріпй — робити місце, іаіра — місце, інд. іаіра — 

ліжко. Див. тлум. Укр. товпитися — громадитися, обтовпити — 

оточити. 

Лекс. 1627.256: Толпа — купа, громада. 

Коли вийде, одразу обтовплять його студенти. Гонч. Л. і зб., 28. 

Тбвстий — великий в обхваті, протилежний до тонкого, 

широкий, який має значний поперечний розріз. Див. тлустий. 

Лекс. 1627.469: Фуд, Фуф или Афріка, сир. толстая або 

сьіта. • * 

Тогосвїтний — суч. розм. потойбічний. Зизаній дає цілком 

інше: 

Лекс. 1596.5 б: Внїшній — надворний, тогосвїтний. 

Тбга — чоловічий і жіночий, пізніше тільки жіночий верхній 
одяг римських громадян, який натягувався поверх нижнього одягу 

— туніки і складався з чотирикутного шматка тканини прикріпле¬ 

ного на плечах фібулою. 

„Римляне мїли шату долгую, названую тога, которой 
заживали под час покою.” Йоаннікій Галятовський, Ключ 
Разуменія, 1663 р. ст. 77 б в додатках. 

Тоді — присл. часу: в той час з ст. сл. тьгдї; гдї — це 
варіант суфіксів гда, гдьі і походить від кьде, спільнослов. *кіїсіе, 

якому відповідає інд. киЬа (із кисіЬа), в цілому тьгдї утвор. з т + о 
+ гдї. Відповідники в інших старих мовах: д. Іран, кисіа — де, 

куди; авест. кисіа — де; гот. кисіа — де, і мало такий розвиток 

кьде — кдє, гдє — де. 

Слово о п. І. 1187р.: Тогда пущает, Тогди изрони злато слово. 

Тогдьі мьі ись нашєю вїрною радою дали єсмо и потвердили 

єсмо єго правого всєго имєнія (Судомир, 1361 АС2 6). 

Лекс. 1627.254: потом, тогдьі. 

Той, та, те — вказівний займ., вказує на віддалений предмет 

або особу, давньоукр. тоть, ст. сл. тьи, тьіи; болг. той — він. 

Слово о п. І. 1187р.: Тьй клюками подпрься о кони. Тьй 
Олег. Той же звон. 

А даль бьіль землю тую ещо небощикь князь Семень 
(Краків, 1487 РИБ 434). 

У значенні іменника: 
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Чтучи кому жь будєть того потрєбно (Житомир, 1433 Р 126). 

Співвідносне слово в головному реченні: 
Которьій не дбаєть, той грішить. Катих. 1645 р. 86. 

Той — так звуть чорта, коли оминають його назву. Б. 
Грінченко: Знову ти почав того згадувати! — докорив йому Карпо. 

Він не любив, як хто згадував „чорта”, а надто в хаті. 11.350. 

Толкбвник — перекладач, ст. сл. тьлкь — перекладач, рос. 

толк — смисл, толковать — пояснювати, без толку — немудрий. 

Лекс. 1627.256: Толкую — сказую, изьясняю, вьікладаю, 

об’ясняю. 

Див. тлумачити. 

Тому — присл. 1. унаслідок чого-небудь, через те, того; 2. 

указує на час, який минув від якоїсь дії. Сто літ тому; рос. сто лет 

тому назад. 

Тон, -у — 1. звук; 2. тональність, задавати тон — керувати 

як диригент, переносне знач. — нав’язувати свою лінію; 3. манера 

поведінки; 4. відтінок певного кольору, лат. іопи$ — голос, фр. Юп 

— звук, гр. Іопо5 — напруга, підвищення голосу, тон; лат. їепео — 

тримаю, нім. беЬпеп — розтягувати, гот. иїча^ап — витягувати. 

Тонкий — 1. невеликий за обхватом, за товщиною, протилеж¬ 

ний до товстого; 2. перен. ніжний, праслово; рос. тонкий, п. сіепкі, 
срб. танак, чс. Іепку, ц. сл. тьньк, тьность — тонкість, з спільносл. 

їіпо — розтягую, лит. іеп\уая — тонкий, гр. їапао$ — розтяжений, 

лат. іепиі.ч — тонкий, ніжний; нім. сіііпп — тонкий. 

Лекс. 1596.36 б: С тонкбго полотна. 

Топ! — звуконаслідування ступання. Звідси топати ногами. 

Топйз — дорогоцінний прозорий камінь; гр. іорагіоз, Юрагіоп. 

Топити — 1. розпалювати і підтримувати вогонь у печі; 2. 

нагріваючи, робити м’яким — топити залізо; 3. силою занурювати 

у воду, щоб та людина чи тварина опускалась. Топити у знач. 1 і З 

мають різне походження. Див. гасло топити у т. II, стор. 88 цього 

видання. 

Топбля — дерево родини вербових із високим стовбуром і 

глянцуватими листками, часто оспівується у фольклорі. Запозич, з 

лат. рориіиз, давніше походження невідоме. У староукр. мові 

відоме в двох формах: тополь і тополя. 

372 



А хотар тому селу от одинои сторона Сочава от верха Сочавьі 
простЬ на тополю (Сучава, 1393, Созі. 1, 13). 

Топонімія — наука про повстання й значення географічних 
імен, від. гр. іороз — місце і опуша — назва. Це високоповажна 
наука, але дуже мало досліджена. Звичайно про походження 
географічних назв подається багато голих гіпотез. А між тим 
топонімія — наука високої ваги для історії слов’ян, бо це ж 
правдива давня мова того чи іншого краю. 

До цих критичних зауважень І. Огієнка можемо додати цікаві 

дані про топонімію України, які розкрились щойно по його смерті. 

У цьому словнику, наприклад, дається традиційна етимологія назви 

Київ від „перевізника” на ім’я Кий — версія з Початкового 

літопису, а для Полтави етимон згадана в тому ж Літописі назва 

річки Лтва. Староболг. хроніка вияснює чому в візантійських 

джерелах Київ відомий як Самбатос (греки не мали звуку Ш і 

заміняли його С), а Шамбат — це ім’я молодшого брата болг. 

вождя Курбата (620-660), першого намісника цього міста, засно¬ 

ваного алланами, які входили до болгарського племінного союзу. 

Призвісько саме Шамбата — тюрське „кий” — відтятий, відокрем¬ 

лений, бо він відійшов від Курбата. Цей же Курбат заснував 
Полтаву, як свою резиденцію, а назва збереглась з протоболг. 

тюрського „балтавар” — вождь, трохи перейнакшене слов’янськи¬ 

ми жителями міста. 

Топтйти — 1. м’яти, приминати ногами під час ходіння, 

бігання; 2. мисне давити, м’яти, бити ногами, діал. доптати. Див. 

гаслов. доптати, том II, етор. 104 цього видання. 

Слово о п. І. 1187р.: Топта пльки. Притопта хльми и яругьі. 
Лекс. 1627: подоптал. Попраніє — подоптаніє. 

Це пояснення Беринди тлумачиться в такий спосіб, що в 
давній укр. мові „топтати закон” означало нехтувати ним, заперечу¬ 

вати анулювати. 

Ни одноу привиліе що прєдни оучинили на тьіх сєл... зануж 

топтаємь с сим листомь (Сучава, 1456, Созі. її 577). 

Торй — д. є. ТогаИ, так зветься П’ятикнижжя Мойсея. Слово 

ЮгаЬ неправильно переклали на грецьку мову пото$ — закон, і так 

запанувало у нас „Закон Мойсея”. Євр. ЮгаЬ — це наука, про що 

говорить сам корінь слова, пор. Йов. 12.7 іогекка — навчить себе. 

Отже „Наука Мойсея”, а це кидає зовсім інше світло на цілу 

Біблію. 
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Торба, торбинка — вид дорожнього мішка з тур. торба — 

мішок. Дм.,499. 

Лекс. 1627.256: Тоболец — торба. 

Т. т. 305: Чпага — кишеня, шабелтас, бисага, ташка, капса, 

тлумок, вацок. Словацки тбрба, мошна. Чех. тоболй, калитй, 
мЬшок; угорски єршеньї. 

Останнє слово не зовсім точне: угор. егзгепу читається як 
ерсень. Беринду, мабуть, обманула відповідність угор. графії $2 (с) 

в П. 82 (ш). 

Торбар — розм. те саме що жебрак. 

Торбохват — злодій. 

Торг, торгу добити торгу — договоритися, погодитися. Це 
ім. від торгувати — купити і продавати, але давнє значення було 

зв’язане з урочистістю; пор. гр. рапе^угіз — звідси панегирик — 

хвалебна пісня. У слов’ян з слова „торг”, який відповідав цьому гр. 

слову розвинулося слово торжество, рос. торжественньїй — 

урочистий, натомість рум. іаг£, слов. походж. означає не тільки 

ярмарок, але і містечко, тобто поселення, де такі „торги” 

відбувалися; п. іаг£ — ринок, (аг§і — ярмарок, тобто річний торг, 

СЛОВЄН. ІГ£, чс. ігЬ з спільнослов. їаг£ спорідн. з лит. Шг^из — ринок, 

алб. іге£е — ринок. У староукр. мові вжив, також форма трьгь із 
значенням: 1. місце де відбувається торг; 2. торгівля; 3. угода про 
купівлю-продаж; 4. товар, крам. У молдавських грамотах також 

із значенням „місто”. 

Бил на чолом пан Богдан Сенкович Гостскии и просил нась 
абьіхмо ему дозволили торгь мЬти вьіймени его в Гощьі (Вільна, 

1495, ВОИ 64). 

Тбргати — тягнути ривками, шарпати; рос. торгнуть й 
терзать; п. іаг§ас, ц. сл. тргнути (з носовим у) і трзати — 

мордувати, рос. восторг із зміненим значенням — захоплення; 

подив, чс. ІгЬаІ зе — рватися. 

Слово о п. І. 1187р.: А поганого Кобяка изт луку моря 

вьіторже. 

Лекс. 1627.255: Терзаю — торгаю, рву. 

Торгівля — купівля і продаж товарів. З слова торг. Давнє 

торговля і торгувля означало як комерцію так і товар, трьговля 

друбньїи означало роздрівлений товар. 

А што може причинити болшє межи тьми вжитки то на своє 
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пол'Ьпшєньє яко жь торговля исталася (Львів, 1370, Р 18). 

Торгувати, торг, торгівля, торговий — спільнослов’янські 
слова, в укр. також часті гендель, гандлювати, гендляр з нім. 

Ьапбеїп, Напсіеі; у чеській ІгЬ — базар, оЬсЬосі — торговля, 

оЬсЬобоуаП — торгувати, вказує на давній спосіб торгівлі — 

подорожування, пор. ст. сл. гьрговати, болг. трьгвам — рушаю в 
дорогу; пор; і ст. сл. гость — купець, гостиньць — купецька 

дорога. 

А коли которьій торговець поидеть торговать ис Торунд (1341 

Р 2). 

Тореадбр — людина, яка б’ється верхи чи на землі з биками, 

матадор. Такі бої дуже популярні в Іспанії і в Латинській Америці. 

З лат. Іаигиз— бик. 

Торжество — 1. свято на відзначення якоїсь урочистої дати; 

2. повний успіх. Від слова торг. 

Лекс. 1596.30: Торжество — ярмарок. 

Торжище — заст. торгова площа. 

Лекс. 1596.30 6: Торжище — рьінок, торг. 

Лекс. 1627.257: Торжник — торгувник. 

Тбрі — у Великобританії член партії, яка супротивиться 

політичним змінам, консерватор, у противагу до віґа — члена 

ліберальної або радикальної партії. Від ірляндського слова із 

значенням: той, який когось переслідує. 

Торік — з „той рік”, минулого року. Лемківське „тогід” з 
„той гід” — минулого року. 

Торкйти, торкатися — дотикатися. Слово звуконаслідуваль¬ 

не: торк, торкання. Дм. 565 рівняє з ним тюрк, „таркамак” — 

розкидати. 

Тбрмоз, -за — прилад для стримання воза чи чого іншого. 

Звичайно виводять з гр. їогтоз — кілок. Дм. 565 виводить від 
тюрк, тюрмаз — „підкладка для колес арби”. У тюрських мовах 
наголос на останньому складі, проте в угор. мові, яка має багато 

тюрських слів періоду співжиття цих племен з тим же значенням є 

слово іогіазг — з наголосом на першому складі, як всі слова в 

угорській мові. 

Слово тормоз вживається і в перен. значенні. Шевченко 

називав „тормозом” царя Миколу 1-го. 
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Торгувати — прокладати, проводити дорогу, п. іого\уас від 

праслов. основи *їег — тієї самої що в дієслові терти. 

Певньїи и уторованьїи способом подавали, Катих. 1645 р. 

Передмова. 

Тоскй — застаріле, з давнього тоска в укр. мові вживається 

тільки присл. тоскно, а ім. замінений на „туга” з давнього туга (з 

носовим у) — туга за отчизною, вдаватися в тугу; рос. тоска; п. 

щзкпоіа, старочс. Іозка — притиснення, чс. іе$кпу — боязливий, ст. 

сл. дієсл. сьтьсноути, праслов. *гь$ка. 

Слово о п. І. 1187р.: Тоска розлияся по Руской Земли, 20. 

Т. т.: Туга и тоска сьіну ГлЬбову! 28. 

Тост, тосту — коротка застільна промова з побажанням 
чогось і пропозицією випити чарку на честь кого, чого-небудь; з 
англ. і фр. іоахі (вимова тост), давнє фр. ІоМее. 

Тот — давньоєгипетське божество вимірювання часу, 

винахідник письма. На статуях і ієрогліфах має вигляд людини з 
головою ібіса, птаха родини журавлів, який у єгиптян був священ¬ 

ним. 

Тот — ст. сл. тьть, тепер тільки той, давнє тьій, а тот вжив, 

тільки мц. В зах. укр. дуже поширені здвоєні форми, тот, тота, 

тоту, тоті і т. п., змінюється лише друга частина, як той, та, те, а 

перша то-, ть-не змінна; уже у Пересопницькому Євангелії 1556 

р. ц. сл. сїє перекладено тото, Мт. зач. 5: в Олександрії з XVIII в.: 

тота, 51; тоту, 55; тото, 82; тотьі, 32, 45, 91. В Молдавських 

грамотах ХУ-го віку ці здвоєні фортни звичайні. 

А пак тоти дви привилии що их дала Мьрена (Сучава 1488 В Б 

І 348). 

Тоталізатор — механічний лічильник, що показує грошові 
ставки, зроблені на якогось коня. Від перегонів термін перейшов на 
лотерейні ігри взагалі, які в деяких країнах названі „тото”, з лат. 

С0І115 — все. 

Тоталітарйзм, -му — синонім до диктатури, тоталітарна 
влада — це режим, який провадить контроль над цілим суспільст¬ 

вом, з лат. юіия через фр. іоіаіііаіге. 

Тотем — у первісних релігіях тварина або рослина, яка 
визнавалась родоначальником і охоронцем роду. Слово прийшло 
через англ. з мови американських індіанців. 
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Тотбжний — такий самий, ідентичний, нове слово з то + теж. 

Тотчйс — арх. пор. Тотчасу велелисмо взяти (Полтав. акти, 

1670 р.), ст. 185, тепер не вжив, замінено на зараз. Рос. тотчас. 

Точило — суч. значення: камінний круг для гострення 

гострих предметів, інструментів. Значення зафікс. у Беринди, 

полонізм з п. Іосхус про вино з бочки, відповідає сучасному пресу. 

Лекс. 1627.257: Точило — праса, винная кадь. 

Т. т. 326: Тйска — точйло, праса винная. Точило — праса для 

вьітисканья. , & .. 

Тбчка — 1. крапка; 2. позиція, пункт певного призначення; 

точка зору — перспектива. 

Лекс. 1627.49: двй точщЬ — два пункта. 

Т. т. 231: пункт, тбчка. 

То що — часто вживане зам. і т. ін, (і таке інше) або і т. п. (і 
таке проче). Наслухався пісень, казок тощо. 

Тпру! — див. вйо! 

Тпру! — вигук на коні, щоб спинилися, стій! Звідси тпрувати. 

Тра — скорочення з зах. укр. траба, тре — скорочення з 

треба, літ. форма „треба” з давнього треба. Треба цього, Гр. 8. 

Треба мати залізний організм, треба рятуватись, Коц., 39. 

Слово „треба” в давнину означало „жертва”, пізніше — 

конечність, необхідність, а значення жертви зовсім зникло. Пор. 

церковна книжка „требник” — збір потрібних Чинів Таїнств. 

Травй — рослина з м’якою і зеленою стеблинкою, головний 

корм для худоби, прикраса полів. Всеслов. ц. сл. трева від трути, 

споріднено з трутизна. У староукр. мові означало і місце, де росте 

трава і сіно. 

Слово о п. І. 1187р.: Стлавшу єму зелену траву. Ничить 
трава жалощами. 

У дуброве моей Хренницкой дерева утяти и травьі укосити 
(Хрінники, 1472 ЮЗР 8 III 3). 

Лекс. 1596.13 б: Злак — паша, трава з розмаистьім з-Ьльєм. 

Трйвень, травня — з найдавнішого часу вжив, замість май: 

май рєкомьіи травьнь, Галицьке Четвероєв., 1144 р. Остріжський 
Часословець, 1612 р. л. 74; май сирЬчь травень. Травнем в давнину 
часом звали й місяць апрель. Див. календар. 
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Лекс. 1627.331: Май місяць або травень. 

Трйвма — гр. Даита — рана, язва. Травма у науковій мові 
означає переважно душевну рану, звідси травматизований, 

травматизм. 

Трай, траю — діал. життя, тривання з рум. даі — те саме. В 

рум. мові в свою чергу слов. походить з південнослов. траяти — 

тривати. У Федьковича: А дівчині, що за трай з таким чоловіком? 

Б. Гр. IV 278 слово „трай” пояснює невідповідно: судьба, успВхь, 

удача, счастів, Р.М., 1934 р. ст. 302. 

Тра -ля-ля! Тра-ра-ра! Тра-та-та! — звуконаслідування 

пісням або музичним інструментам. 

Трам, -у — сволок, слово розповсюджене в зах. слов. мовах; 

п. дат, чс. дат, де запозич, з герм. Тгатт. Із цього нім. слова із 
знач, балка було сформоване англ. слово дат-\уау (\уау — дорога) 

— трамвай. 

Лекс. 1627.5: Бервнб или бервено — трам. 

Трйнзит — 1. перевезення товарів або пасажирів з однієї 
країни в іншу; 2. переїзд через одну державу по дорозі до іншої або 
тимчасове перебування в ній.; з італ. (гатшіо або Дапзіїогіо — 

тимчасове; з лат. (гапз-ігс — перс-ходити. 

Транквилин або Транквиліон — чол. ім’я, ст. сл. Транквил- 

лин або Трагквиллин з лат. їгапяиіііиз — спокійний. Кирило 
Транквіліон Ставровецький — відомий укр. культурний діяч. Див. 

Рахманів. 

Транскрипція — переписування від лат. Дапзсгірііо — 

зложення: Дапз — пере, зсгіЬо — пишу. 

Трансцендентний — який перебуває поза досвідом, недоступ¬ 

ний людському пізнанню, апріорний, з лат. зсапсіо — вилізти; 

дапзсепсіеге — переходити, перебратись. Трансценденталізм — 

напрям філософії, представлений гол. чином Іммануелом Кантом і 

його школою. 

Трапеза — ст. сл. трапеза від гр. даресіга — стіл, на якому 

їдять, а пізніше сама їжа, тому у старій мові трапеза — обід, 

трапезувати — обідати. 

Они имають слоужити на вьсякоую срВдоу вВчВр параклис и 
братиам дати по чирпалоу на трапєзя (Поляна, 1448 Собі. II 365). 
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Лекс. 1627.464: Трапеза — стол, лат. менса. 

Трапити — походить з нім. ігеіїеп і рясно розгалужене в укр. 

мові потрапити, зах. укр. трафунок, трафити. Див. потрапити. 

Лекс. 1596.28 6: случай, трафунок, притрафленьє. 

Лекс. 1627.408: Ведле трафунку. 

Гдьі ся трафить припомнйти, Катих. 1645 р. 96 б. 

Втраплятися — звор. від трапити. 

Лекс. 1596.16: Ключаяюся — трафляюся. 

Лекс. 1627.187: Приключаюся — прилучаюся, притрафля- 

юся, 188. Слушньїй, притрафляючійся. Що ся трафило. 

В гр'Ьх смертелньїй трафилося коли впасти, Катих. 1645 р. 9. 

Тратити — губити, стратити, страчений день, страчений — 

скатований; п. Ігасус, рос. тратить — витрачувати {зокрема про 

гроші), ц. сл. тратити спорідн. з травити, потрава, інша можлива 
етимологія індоєвр. лит. ігиоіаз — брусок, ІгаПпІі — жартувати, 

посміюватись, гот. ФгоіЬіап — вправлений, гр. аіаПаі — шкодить. 

Трйфний — арх. діал. з нім. їгаШісЬ через п. ігаіїїе. 

Лекс. 1627.325: Сочинньїй — трефний, хороший. 

Трах-таргіх! — звуконаслідування сильного удару або 
падіння. 

Тре — приставка збільшення якості, від тричі — треклятий. 

Слово о п. І. 1187р.: Тресв'Ьтлоє сльнце, 39. 

Це ст. сл. приставка при прикметниках для означення 

найвищого ступеня. Напр. Треблаженний — найблаженніший, 

тресвятий — найсвятіший і т. ін. Так само треволеніє — сильне 

хвилювання, буря. Лекс. 1627.258 подає поширене: Треволненіє — 

трох ВОЛН в єдину купу ЗЄСТЄ зібрання. Може Й ВІД гр. ЇГЄІ8 — три. 

Треба — необхідно, вживається з давальним — йому треба на 

відміну від слова повинен з тим же значенням, яке вживається з 

називним: він повинен. Див. потреба, тра. 

Мьі кндз двдь дмитриєвич кназ русан плаксич тьім то листом 

чинимьі знамєнит всимь которьім того тр^ба (Лучица, 1388 Р. 38- 

39). 

Треба молитися о наверненя нев'Врньїхь, Катих. 1645 р. 42. 

Што потреба уважати (вид. Львівське, 1646 р.) што треба, 

Катих. 1645 р. 55. 

Як сказано до слова тра — треба мало спочатку релігійне 
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значення і означало: 1. жертва; 2. обряд хрестини, вінчання, 

панахида і т. д., який здійснюється священиком на замовлення 
віруючих тому що в християнстві багато церковних дій, головно які 
супроводжуються платнею вважаються жертвами. Як Лекс. 

1596.29 б, так і Лекс. 1627.258 подають як синонім до слова треба 
слово офіра, тобто жертва. Див. рос. треба, хоч в рос. мові треба 
не вжив, у знач, необхідно. Натомість сучасне п. ІггеЬа має тільки 

значення повинно. Ц. сл. тряба — це ритуальне жертвоприно¬ 

шення, болг. трябва має знач, необхідно, а в рум. з слова запозич, 

від слов'ян розвинулись два окремі слова з відмінним значенням, 

безособове дієслово їгеЬиіе з значенням болг. трябва і ім. ігеаЬа — 

справа, діло. Болг. ім. „треба” означає церковну службу. Ц. сл. 

трябище — вівтар. Корінь ц. сл. трябити — чистити. У полабів 

требе означало Різдво Христове. Рос. истребить — знищити, 

истребитель — винищувач (літак), семантично походять з первіс¬ 

ного значення чистити. Слід румунського впливу у молдавських 

грамотах зустрічається у такому прикладі: 

Аби пришол до нас (ідеться про Михая мештера — майстра 
Михая) с мечи и сь орьжїє, би нам били (бити?) погане, понєжє нам 
требують (Васлуй, 1476 ВО її 337) — тут, мабуть, переклад рум. пе 
СгеЬніе — нам потрібно. 

Требище або капище — жертівники східних слов’ян у добу 
язичництва. Письменник XI в. Яків у своєму творі „Пам’ять і 
похвала храма идолския со лжеіменними боги... і требища 
бісовская потреби (тобто знищив) и храми идолския раздруши... 

Храми идолския и требища сюду раскопа и посиче и идоли сокруши 
(пор. Митрополит Іларіон „Дохристиянські вірування українського 

народу”, Вінніпег, 1965, стор. 161). 

Требник — богослужебна книга для треб, тобто для жертво¬ 

приношень. Як вказує митрополит Іларіон у вищецитованій книзі 

Требники, зокрема Требник Петра Могили 1646 р. відігравали 

важливу роль у розвпосюдженні ідей християнства серед народу, бо 

в них врахувались давні вірування селян, пов’язані з їх господар¬ 

ством (стор. 334). 

У староукраїнській мові требник мало також і значення 

требище — вівтар для жертвоприношень. Це звичайно стосувалось 

приписів, про яких ідеться у Старому Завіті. 

Лекс. 1596.30: Требник — офйровник, жертовник, мйсце, где 
оф'Ьру заколюют і спалюют. 

380 



Лекс. 1627.257: Требище, Требник — Олтар, жертовник, 

офЬровник, мЬсце до коленя або рЬзаня люб паленя офЬр. 

Требник — имя книз'Ь молитв Ієрейских. 

Трема — арх. тремтіння, гр. їгето — тремчу, лат. ігешог — 

тремтіння. 

Тремтіння — дрижання, від дієсл. тремтіти, трястися, 

хитатися від холоду, страху, слабості і т. д. Див. трема. 

Лекс. 1627.258: Трепетаніє — трепотаньєся, тремтЬньє — 

трясЬньєся. 

Трен, трена — заст. шлейф з фр. ігаіпе — хвіст плаття. 

Треп! тріп! — наслідування руху трепету. Звідси трепати, 

трепетати — дрижати, боятися. Серце тріпоче. Витріпати що з 

пороху. З прамови. ■ : .; 

Трепет — тремтіння, див. треп. 

Трепета — так часто кажуть по західноукр. говорах на осику. 

Марія Остромира („У вирій”, 1938 р., ст. 122) дає таку легенду про 
цю назву: „Осика гордо стояла, як проходив Христос, і всі дерева 
похилили були додолу свої віти. І покарав Христос осику за 
гордість її. І тепер листочки осики все тремтять зо страху. Тому то 
теж її трепетою звуть”. 

Третейський суд — суд із трьох запрошених суддів. Див. 

арбітраж. 

Третина — третя частина. 

Кому по половин а кому третину (1497-1498 АЛРГ 80). 

У староукр. мові третина — це також назва оплати за суд. 

Ни глобоу ни трєтиноу оуз-Ьти от тьіх сєл (Сучава, 1447 Собі II 

288). 

Третій — порядк. числ. від три. Слово загальнослов. і 

індоєвр., лат. іегііиз, нім. сігіиег. Давнє третій, третья, третьє, 

третьєго. Третій Рейх — офіційна назва Гітлерівської Німеччини — 

нім. рейх — КеісЬ — імперія. 

Словооп. І. 1187р.: Третьягодни. 

Писань у Луцку под лЬтьі... Априля двадцать третего иньдик- 

та первого (Луцк, 1438 Р 141). 

Лекс. 1627.449: Наука третяя. 

Чого третіого научаєт. Катих. 1645 р. 4 б. 
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Третій Дарь Духа. Т. т. 33. 

Третяя Молитва. Т. т. 65. 

Третяк — кінь, якому три роки. 

А третяка и чєтвєртока и ггЬтока хто забьєть... платит (XV ст. 

ВС 36 зв. 37). 

Трефи — масть у картах, від фр. ігеїіе — трислистник. На 
Надніпр. жири. Звалися ще й жолуді. 

Трефне — те, що євреям не можна їсти, особливо з м’яса. 

Походить від д. є. іегеїаЬ — розшарпане (звір’я). Напр. 2 М. 22:30: 

„І ви будете мені Святими людьми і не будете їсти м’яса розшарпа¬ 

ного (їегеїаЬ) в полі, псові кинете його!” З М. 22:8: „Падло та 

розшарпаного (іегеїаЬ) не буде він їсти, щоб не занечиститись ним”. 

Пор. М. Островський „Як гартувалася сталь”, 1937 р. ст. 307: 

Старики (євреї) не їдять трефного. 

Три — кількісний числівник, що слідує після два. Слово 

всеслов’янське і індоєвр. спільнослов. Ігіе, давньоукр. триіє, гр. 

1геІ5, лат. Іге5, лит. їгу$, санскр. їгі, п. іггу, рос. три. У староукр. 

грамотах слово передається як три, трї, трьі, триє. 

А кони, що соут по трї гривни слободно имь (Сучава, 1460 ЕЮ 
II 274). 

А три копьі грошей (Вільна, 1403 АЛРГ 56). 

Трибуна — підвищення для виступу промовців, переносно 
засіб використаний для політ, діяльності, напр. газета, в якісь хтось 
виступає для захисту якихось ідей, з італ. ГгіЬипа, що походить з 
лат. ігіЬипаІ. 

Трибунал, -лу — суд, іноді вищий суд з лат. ІгіЬипаї, ігіЬипаїіз 
— п’єдестал у формі півкола, пам’ятний стовп, а також влада, 
панство, можновладці. 

Лекс. 1627.240: Судище, судйлище — суд всякий, трибунал, 

містце ку суженью. 

Трибухи — нутрощі забитої тварини, рос. требуха, походить з 

слова треба, тряба із значенням жертви, офіри. 

Брухь — чрево, утроба, животь, трибухь. Син. 9. 

Тривати — зберігатися, слово всеслов. і індоєвр.; у слов. 

мовах всі слова цього гнізда відповідаючі укр. тривати, тривожний, 

тривога мали в корні т. зв. головний р (г); пор. чс. їп/аіі, п. Ігшаїу, 

гпуо^а; у давній укр. мові цей р віддавали через рь або рт>, інколи 
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Р'Ь — останнє тільки правопис, а не вимова; пор. Слова Феод. Печ. 

VI 208: трьп'Ьния бо иматє тр-Ьваниіє, пор. ще трьвт>лиєниіє, 
трьвьлнєниіє, тривьлнєниіє. Пізніше голосний р (г) зник і дав різні 
звуки у різних місцевостях: тревати, тривати, трівати; пор. дрива, 

дріва, дрова, лижка, ложка і т. п. Тепер прийнято писати ри — 

тривати. Д. сл. траяти, старочс. ігаїі, інд. п^аїе — зберігає, авест. 

гЬгай — оборона, ірійське ігаїЬ — час. 

Пость трвбєть ажь до самого Успенія. Катих. 1645 р. 39 б. 

Помста В"Ьчне трвати будеть. Т. т. 1645, р. 97. 

Тривбга — 1. неспокій, збентеження; 2. загроза, сполох від 

тривати з суфіксом -ога; див. тривати, хоч значення помітно 

віддалилося. 

Лекс. 1596Л8: Мятеж — замученьє, трвога. Мятуся — 

трвожуся. 

Т. т. 88: Смущеніє — тр’воженя, тр’вога. Смущаю — 

тр’вожу. 

Тридев’яте царство — 27-ме царство, дуже далеко. У 

давнину був час, коли на основі рахування була дев’ятка, а не 

десятка. В грамоті XVI ст. подається „тридев’ять креїетов”. 

Тридцять — ст. сл. тридесдть, тридцять; у 3. У. трийцять. 

Тридцятилітній. Склад слова: три-дцять. Вже у 1398 р. зустрічає¬ 

мо: тридцять кониі, Р, 56. 

Тризна — похоронні поминки у східних слов’ян язичників. 

Над мерцями сипали могилу, пили і їли, іноді справляли ігри і 
бойовиська. Див. рос. поему Шевченка „Тризна”, але слово 
вживається як книжне і в суч. укр. мові: „Тризна по бузувіру” (Р. 

Іваничук, Бл. д. м. госп.), корінь спільнослов. *Ггу + гп, ц. сл. 

тризнити — боротись, рос. тризнит — маячить, чс. ІгугеїІ — 

страждання. 

Трйзнище — ігри, що справились на тризнах. 

Лекс. 1627.258: Трйзнище — игриско, 289; Тризник — 

ширм^р або тот, що на игриску єст. Тризнище — м'Ьстце, где 

бьівают поєдинки або ширмйрства або боіованя, вьітечки и иншии 

таковии. 

Тр и зуб — історично родовий герб булгарських ханів- 

балтаварів, знак балтавар, вилка з трьома зубами вверх, до 

сьогодні зустрічається як герб у кримських татар, але з зубцями 
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Трісь! — звуконаслідування раптового тріскання. Звідси: 

тріскати, тріщати, тріскотати. З прамови. 

Тріумф — лат. ІгіитрЬиз — урочистий в’їзд у столицю Рим 
полководця-переможця. З бігом часу значення сильно поширилось 

і тріумфом стали звати більшу перемогу чи врочистість на честь 

кого, або взагалі блискучий успіх. Особа ця — тріумфатор, лат. 

Ігіитріїаіог. 

Лекс. 1627.85: тріумф — розславляю, розношу. 

Т. т. 158: Поб-Ьдами — триумфами, триумф з звитяжства. В 
побіьд'Ь явитися — тріумфовати. 

Т. т. 293: ОдолЬніє — звитязство, перемож-Ьньє, тріумф. 

Тріумфальний — лат. ПіитрЬаІіз — тріумфальний, урочис¬ 

тий, переможний. Тріумфальна арка — пишні ворота, через які 
в’їздив у столицю Рим переможець. Тріумфальна колбна — 

колона на честь великої події. 

Троїсті музики — музики або музиканти, які грали на трьох 

інструментах: скрипка, бубон і дудка чи цимбали. Були поширені і 

шановані в Україні. 

Трон, трону — оздоблений стілець, символ королівської 

влади. З гр. їЬгопоз — престол. 

Тропй — 11-томний академічний словник укр. мови подає: 

вузенька пішоходна доріжка протоптана людьми або тваринами, в 

тропу ступати чию — іти за ким-небудь, наслідувати кого-небудь. 

В Зтимол. словарь рус. язьїка М. Фасмера знаходимо п. Ігор — 

слід; рос. дієслово трепать — смикати, шарпати, термосити, 

плескйти по плечах. Отже в основному автор схильний до 

відшукування звуконаслідувальної основи. Але це слово надзви¬ 

чайно цікаве, якщо йдеться про інерпретацію загадкового місця з 
Слова про Ігорів похід: Рьіща вь тропу Трояню чресь поля на 
горьг”. Ідеться про характеристику мистецтва „співця старих часів” 

Бояна, який, коли хотів щось описати, зробив дуже широкі 
асоціації. Оцей вираз тропа Трояня зоставався загадкою для най¬ 

більших славістів. А. Брюкнер в Етимологічному словнику 
польської мови так само співвідносить вираз „тропа Трояня” з 
польським словом ігор, який означає слід звіра і з дієсловом 

„трепать” і інтерпретує його як стежка. Справді існює в сучасній 

Румунії „дорога Траяна”, але вона знаходиться на півдні Трансіль¬ 

ванії, де слідував імператор Траян і існує „вал Траяна” — укріплен- 
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ня на границях території зайнятої римлянами, і все це жодного 

відношення до Слова про Ігорів похід не може мати. 

Наше тверде переконання, що у виразі „тропа Трояня” слово 

тропа не означає стежку, а „трофей”. Ідеться про знаменитий 
монумент сьогодні в руїнах біля місцевості названій Адамклісі у 
Добруджі, яка була зайнята римлянами раніше від самої Дакії, 
навіть сьогодні ця руїна має 12 метрів висоти, де було записано 
імена 3800 бійців, які впали у цій битві. Коли у У-му столітті 
протобулгари, в союзі з східнослов’янськими племенами, почали 
свої наступи на Візантію, вони неминуче йшли біля цього мону¬ 

менту і фортеці, розташованої недалеко від нього; він, мабуть, 

справляв на цих кочовиків колосальне враження. Тому про це 
писав їхній співець Боян — до речі, Боян чисто болгарське ім’я, до 
сьогодні популярне в Болгарії — і скільки разів протобулгари 
повторювали ці напади, які закінчились до речі кінець-кінцем 
успіхом, бо їхні нащадки таки зайняли територію сучасної Болгарії і 
заснували там своє царство, стільки разів їх страшенно вражав цей 

пам’ятник античності. Тому то Боян рискав своєю фантазією через 

поля і гори і дійшов до тропи Трояна — Тгорает Тгаіапі і у ті сім 

віків Трояня, про які говориться у Слові тобто, до XII ст., коли 

писалося Слово, щоразу пам’ять про все це була живою і жила 

мрія повернутись у ці місця. Недаремно ж вона не давала спокою 

сину болгарського принца Угера (аліас Ігоря) Святославу, який 

повернувся з своїм військом у Добруджу покинувши Київ, який 

йому здавався незначним і вирішив тут, у Добруджу, зробити собі 

столицю і центр свого царства. Див. Собачі угри, Святослав, Угер, 

Чорні болгари; Топоніміка. М.Л.К. 

Тропар — церковний спів специфічний для певних свят. В 
грецькому оригіналі тропарі мали строфічну будову. 

Лекс. 1627.465: Тропар, Тропаріон, ел. в'Врш, п'Ьніє, п'Ьснка 
или образованіє. 

Тростйна — стеблина очерету, комишу і т. д., праслово, болг. 

трьст, трьстика, рос. тростинка, словен. ігозпік, ст. сл. трьсть. У 
давній мові більше вживалось слово трость. Тростину використо¬ 

вували для писання. 

Слово о п. І. 1187р.: А Игорь князь лоскочи горностаємь кь 

тростию, 40. 

Лекс. 1627.259: Трость — тростина, перо, которьім пишут 

книги. 
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Тротуйр — хідник, частина вулиці, де ходять пішоходи, з фр. 

ігоПоіг з дієсл. ІгоПег — ходити, чимчикувати. 

Трофей — гр. їгорЬаіоп, лат. ігораеит — 1. пам’ятник, у 

честь якоїсь перемоги, у греків він складався або з постаменту, де 

були поставлені зброя або з земельного насипу, або з громади 

каміння. Римляни перейняли у II столітті до н. е. грецький звичай 

спорудити трофеї придавши їм монументального вигляду. На 

території суч. Румунії знаходиться такий римський „трофей” 

пам’ятник в Адамклісі (див. тропа), він знаменував собою перемогу 

римлян над союзними племенами дако-гетів з іншими варварськими 
народами. Адамкліс знаходиться в Добруджі — провінції розташо¬ 

ваній на захід від Чорного моря; 2. жертвоприношення якомусь 
божеству в честь перемоги з воєнної здобичі; 3. у сучасній мові 
трофей — це воєнна здобич з фр. ігорЬее, яке походить з гр. і лат. 

М.Л.К. 

Трбхи, трошки, трошечки, потроху — зах. укр. троха, 

трошка, трішки, трішечки; давнє троха — це кришка. Полт. акти 

1668 р. ст. 127: трохи, тут же часто троха, 99, 127, 147, 158. В 

Галичині часто вживають дещо зам. трохи, див. дещо. Трохи 
занедужала, Коц., 52. В давній п. мові було ігосЬа, ігозгка. 

Лекс. 1627.36: Засм'Ьялся трохи. 

Т. т. 46: Лакоти єдати хот трьха. 

Т. т. 242: Барзо троха, мало. 

Книжечка троха исправлена, Катих. 1645 р. Передмова. 

Укр. літ. мова ніколи не вживає „дешо” в кількісному 

значенні, а тільки трохи. Дещо вживається тільки у займеннико¬ 

вому значенні. У Ір. Вільде: Химерне серце, 67 читаю: Щоб дещо 

прикрити лисе чого; тут треба трохи. Пор. у Шевченка: Трохи 

жовчі, 217. Якось трохи полегшало. Так само в „Любов оповита 

брехнею” переклад М. Островерхи, 9: Щоб дещо побазикати, а 
треба — трохи. 

Трохим — чол. ім’я, ст. сл. Трофиміи, гр. ІгосЬішоз — 

годувальник. 

Лекс. 1627.465: Трофім питател. 

Трояк, -ка — назва польської монети в три гроші. Вартість в 
Україні була не однакова, були і різні назви (Є. Чернов, 39). 

Троян — у двомовному виданні оригіналу поруч з перекла¬ 

дом Максима Рильського Слова про Ігорів похід (Вид-во Дніпро, 
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Київ, 1974) читаємо у поясненнях до тексту: „Рища вь тропу 
Трояню”. Прикметник Троянь у „Слові” зустрічається чотири 

рази. Ймовірно, що Троян — це староруський поганський бог; тоді 

„тропа Трояна” буде означати путь пророчого, „божественного”, 

віщого натхнення поета, згадані далі у творі „віки Трояна” — давні 

християнські часи, „земля Трояна” — Руська земля, „сьомий вік 
Трояна” — останній вік поганства (у давніх легендах число сім 

означало „останній”), стор. 78. 

Ці твердження безпідставні. У різних пам’ятках ми знаходимо 

згадки про божества східних слов’ян. Ім’я Троян ніде між ними не 
фігурує. В згаданих вже нами публікаціях з альманаху „Хроніка 
2000” випуск І, 1992 р. зокрема в статті Юрія Олійника „До поеми 
Шамсі Башту” знаходимо натомість ключ до загадки. Тут 
зазначено: „Адже Боян — реальна історична особа, аварський хан, 

уславлений походами на Візантію, за Дунай. Згадаймо, що Боян 
„Слова...” пов’язаний з „тропою Траяна” — як у давнину називався 
загальний напрямок рейдів союзних аварських племен за Дунай, де 
знаходився „Трапеум Траяні”, відома колона римського імператора 

Траяна” (стор. 77). Чи саме про цього Бояна, який запам’ятався 
грою на струнних інструментах, чи про іншого Бояна мова, але факт 

те, що всі посилання у „Слові” на Трояна є посиланнями на 
римського імператора, пам’ять про якого була ще дуже свіжою в VI 

столітті, коли кутругури — тобто „собачі болгари” почали нападати 

на Візантію через Добруджу. А автор „Слова”, і ним був вірогідно 

Володимир, син київського князя Святослава, виховувався в 

Чернігові, де було багато булгар з різних булгарських племен, що 

осіли на Чернігівській землі і був близько ознайомлений з їхніми 

традиціями, які у той час переплітались з історичною пам’яттю 

східних слов’ян, див. гасло „Слово про Ігорів похід”. Отож ми 

пропонуємо такі розшифровки: „тропа Трояня” — напрям рейдів 

тюрських кочових племен повз пам’ятника Тропеум Траяні; „віки 

Трояня” — це багатовікові рейди, „земля Трояня” — Скіфська 
земля Добруджа ж була „Мала Скіфія”, а „сьомий вік Трояна” — 

це XII ст. — час походу Ігоря проти половців і написання „Слова”, 

коли саме сповнилось 700 літ від перших експедицій — у роках 493, 

499 і 502, вони вперше спустошили границі римської імперії і це 
продовжилось аж до року 650, до смерті Курбата. М.Л.К. 

Троянда — запитують нас: „Відкіля походить слово троянда, 

що в Україні означає рожу?” Уживають його новіші письменники, 
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але й у Куліша знаходив я це слово. Тішить мене, що в нас власне 
слово на означення міжнародного терміну „рожа”. Слово троянда 
— рідке серед слов’ян слово, бо тільки болгари мають його у 
формі трандафиль, а всі інші від гр.-лат. го$а — рожа. Назва ця 
походить від сердньогрецького (візантійського) тагПарЬуІІоп — 

тридцятилисник, давнє ігіакотарЬуІІоп. Від давнього часу в Україні 

жило багато греків, особливо на півдні, від них ми взяли чимало 

різних слів, між ними й деякі назви плодових дерев та городини, як 

вишня, черешня, огірок, тмин, ріпа, анис і т. ін., бо греки займалися 

садівництвом та городництвом. Від них взяли ми і троянду, трохи 

переробивши. Сполучення пі ще задовго до ІХ-го віку, цебто до 

наших писаних пам’яток, самі греки вимовляли вже як нд, так само 

вимовляють пі і сучасні греки, Ігіапіа — тридцять вимовляють як 

„тріанда”, наше троянда. Уже в давнину греки рожу звали не 

тільки повно ІгіапІарЬуІІоп, але й скорочено Ігіапіа — тріанда, наше 
троянда. Слово троянда добре відоме в Україні, навіть в живій 
народній мові, напр. Словник Грінченків IV, 288 подає з Полтав¬ 

щини: Рости, рости, трояндочко, не хилися. Троянда — це повна 
рожа, го$а сепііїоііа, на неповну рожу так не кажуть — це буде дика 
рожа, собата рожа і т. ін. Деяка перерібка грецького слова від 
([юрми болгарської свідчить про давнину цього слова в нас, форма 
рожа значно молодша. 

Труба, труби — І. довгий предмет кільцевого перерізу, 

порожнистий всередині; 2. мідний музичний інструмент, в основі 
якого є труба, який широко застосувався в битві, див. сурма. 

Сучасна труба зігнута кільцем і має циліндричний корпус. Ц. сл. 

труба (з юсом великим) праслов. позичка з герм, мов, д. нім. 

ігитЬа і італ. іготЬа — сурма. 

Слово о п. І. 1187р.: Трубьі трублять в Нов-ЬградЬ. Труби 

трублять городеньскии. Под трубами повити. 

Трубити — видобувати звуки дуючи у трубу, ст. сл. трубити 

(з носовим у). Носовий звук зберігається в угор. іготЬіІа бо слов. 

позички в угор. мові походять від періоду перед зникненням 

носових голосних у спільнослов. мові, але і в гуцульській „трембі¬ 

ті”, що свідчить про давність цього інструменту. 

Труд — наполеглива, старанна праця людини, праслово; ц. 

сл. трудь, трудити, болг. труд, п. Ігисі, срб. труд, лат. ігисіо — 

тисну, давлю; гот. из-іЬгіиіат — трудити, нім. Уегбги$$ — гризота з 
д. нім. сігиг — труд. 
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У Слові о п. І. це слово зустрічається у „Сні Світослава”: 

„Чрьпахуть ми синєє вино з трудомь сметано”, що є явна нісеніт¬ 

ниця. На думку Олжаса Сулейменова („Аз и я”, стор. 64), тут 
сталася помилка переписувача, мало бути тюрське Піїїа — осад 
вина. 

Лекс. 1596.30: Труд — праца. 

Труднйй — пов’язаний з великим фізичним або розумовим 

зусиллям, важкий. 

Слово о п. І. 1187р.: Старьіми словесьі трудьньїх повістей. 

Труна — зах. укр. трумна — скриня для небіжчика; п. Іпдта, 

Ігитпа, запозич, з верхньосакс. ІгиЬпе, сер. верхн. нім. ІгиЬе — 

скринька. Перше визначало скриньку взагалі, а пізніше стало 

визначати тільки „скриньку для похорон померлих”. У наших 

пам’ятках слово „труна” відоме ще з XVI в., напр. „Труть лежит у 

труни” (Арх. ЮЗР VIІ ст. 100, 1577 р.). 

Лекс. 1596.25 б: Ракка — труна, гроб. 

Лекс. 1627.205: Рака — трунна, деревй щех або марьі. 

Трунок, трунку — з нім. ігипк — напій, питво, суч. нім. 

Оеігапк, п. ігипек, нім. ім. з діесл. ігіпкеп — пити. 

Труп, трупа — тіло мерця, ст. сл. трупь — член, тіло, тулуб, 

мертве тіло; срб. труп — тулуб, пень; болг. труп — тулуб, труп, 

трупи — стовбури дерев; рос. труп — тіло мерця; рум. Ігир — 

виключно тіло; болг. трупам — громаджу, накладаю; лит. ігиреії 
— дробити, ігир — кавалок; д. прус. Ігиріз — колода; гр. (гурао — 

кручу, ігуре — діра. 

Трус — 1. трясіння, здригання; 2. метушня; 3. обшук. 

Трусити — 1. розхитувати, трясти; 2. хитати, зокрема 

головою; 3. робити обшук — чергуванням голосного споріднено з 
дієсл. трясти. 

Слово о п. І. 1187р.: Труся стуленую росу. 

Трусік, трусик — кролик, бо він хитає головою. Відси вигук- 

принада кроликів „трусь-трусь-трусь!” 

Трутйзна — речовина шкідлива для організму, отрута; ц. сл. 

трути, трову (з носовим у) — отруїти, п. оПШа, рос. отрава; гр. ігуо 

— отруюю, ігаита — рана. 

Лекс. 1627.300: Отрава — трутизна. 
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Трутити — діал. 1. штовхати, спихати; 2. кинути; 3. 

втручатися, вміщуватися; п. Ігдсас, чс. Ігоііїііі, ц. сл. труть (з юсом 
великим) — ватага, юрба, тіснота. 

Лекс. 1596.31 б: Отриновеніє — оттрученьє, отрицаю — 

оттручую. Буд. отрину — оттручу, оттрясу. 

Трух-трух, трюх-трюх, трухй-трухй! — звуконаслідування 
бігу коня. Звідси трухати, трюхати, трюхнати. З прамови. 

Трюхати — помали везти. Моя кобилка трюх-трюх! Воропай, 

Звичаї, 42. 

Трюмо — 1. високе стояче дзеркало; 2. арх. простінок 

між вікнами, звичайно прикрашений орнаментом з фр. ігишеаи. 

Лекс. 1627.260: Туга — тоскность. 

Т. т. 323: Раченіє, рачйтельство, желаній — любов, которою 

до кого йдемо, або поступуємо за хорошьім, пожаданьє, туга. 

Тудй — арх. туда, давнє тудьі, туда, туду; слово утвор. від 

займенникового кореня т + уду (удй) і означало спочатку напрям 

руху від мовця або якого-небудь об’єкта, сучасне звідти. Пізніше 

сенс змінився і стало синонімічним з іншим прислівником утворени- 

м з т + амо — тамо. 

А гостя нє приневолити но куда хочет тудьі поидеть (1366 Р 

14). 

Имал бьі пройти чєрєс Басарабскую землю и тоуда перевозити 
сй чєрєс Дунай на зємли тоурєцкого чьсарй (Гирлов, 1499 В О II 

423). 

Тужурка — піджак з фр. (оц)оиг$ — завжди, як „завсідня 
одежа”. На Полтавщині часто журка. 

Туз — найстарша карточна фігура з нім. Оаиз (сіиг) сіиз з лат. 

бии$, двійка, дві очки на кісточці в грі в кості. Те саме що єдинка — 

одне очко, чи ас, з нім. ез, а те від лат. монети. 

Туземець — рідко, те саме що тубілець, з той + земля; рос. 

туземец. 

Лекс. 1596.29 6: Туземец — обьівател, населник. 

Тузін, -ну — ч. р. зах. укр. з п. Шгіп, на Сході дюжина, з фр. 1а 

сіоигаіпе з доиге — 12; з лат. биобесіт, нім. сер. роду с!а$ Бцігепсі. 

Туй-туй — часте в 3. У.: Здавалось туй-туй справу покінчив, 

Леп. З ж. 26; на Сході не вжив, тут — ось-ось, зараз. 
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Тук! тук-тук! — звуконаслід. стуку. Звідси тукати — 

стукати. У вікно тук-тук! 

Слово о п. І. 1187р.: Дятлове тектомь путь кь рйц^ кажуть, 

43. 

Т^л, тула — заст. сагайдак, п. №Ї, праслово туль — покривка, 

схованка; тулити — заховати, притулок — захист. 

Слово о п. І. 1187р.: Тули у них отворени. 

Лекс. 1596.30: тул — сагайдак. 

Тум або тума — так у давнину називався народжений у татар, 

коли батько чи мати були християнами. З тюрського. 

Тумйн, -ну — імла, непрозоре повітря, з пол. тюрк, туман — 

дим, темрява, Дм. 547. 

Трястй — 1. швидко і рвучко хитати, штовхати; 2. виклика¬ 

ти тремтіння, дрож — про холод, хворобу і т. д. У давній мові 

мало і інший сенс: робити обшук. Походження — звуконаслід. 

Тс! — вигук: тихо! 

Ту — часто вживана зах. укр. форма з давнього ту. Східно- 

укр. і літературне тільки тут. В давнину було ту (з юсом великим 

або у) із значенням „там” і туть, туто із значенням „на цім місці”. 

Мц. тута, тутка, див. тут. 

Слово о п. І. 1187р.: Ту н'Ьмци и венедици, ту греци и морава, 

22. 

И пан Янчински рекь: ту я маю слидогонь ис Мокрьічаньї 
(Володимир, 1498 Арх ЮЗР 8 IV 119). 

Ти циоцие Гііі — Ти також мій сину! — слова, які вимовив 
Юліус Цезар, коли серед змовників, які напали на нього в Сенаті з 
метою його убити, пізнав свого прийомного сина Брута. 

Туалет, туалету — 1. одяг, убрання; 2. наведення порядку у 

зовнішньості; 3. столик з дзеркалом; 4. убиральня у громадських 

місцях з фр. їоііеііе. 

Туба — літературна наша мова слова „туба”, лат. шЬа, часте 

в польській мові, не знає. Звичайно вживає праслов. позичку з 

германського труба або сурма з турецького зита — сопілка. 

Тубілець — корінний житель далекої, звичайно від центрів 

цивілізації, місцевості, з п. іиЬуІес — тутешній, абориген. Одиннад- 

цятитомний словник укр. мови подає тубільний, тубілець, проте І. 
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Огієнко вважає таке написання невиправданим, бо ж ст. сл. ту + 

бьіти дало ту-билець. Гр. І 109 дає „булий-бьівший, звідси ту-булий 

— тут бувший. З ст. сл. ту (тут)+ бьіти (бути). 

Яко властному шляхтичови тубьілцови заживати (Луцьк, 

1438 Р 141). 

Туга — смуток, горе, печаль, відоме по наших пам’ятках з XI 

віку. Пор. д. є. Ш£а з тим же значенням. 

У Слові о п. І. 1187 зустрічається сім разів. Напр. Вьстона 
Києвь тугою. Уже туга умь полонила. 

Лекс. 1627.143: Скорб — туга. 

Тум^лт — арх. сильний рух супроводжений шумом і безпо- 

рядком, лат. Штиііиз. 

Лекс. 1627.156: Тумулт, розрух. 

Туніка — у давніх римлян одяг типу сорочки спочатку 
вовняної, а з IV ст. лляної переважно білого кольору. Поверх 
туніки носили тогу, пізніше тунікою назвали білу сорочку духовних 
осіб, яка сягала до колін. 

Туп! тюп! туп-туп! — звуконаслідування важкої ходи. Звідси: 

тупати, тупнути, тупотіти, тюпати. З прамови „Де коза туп-туп, там 

жита сім куп”, співанка (Трудьі III 269). 

Тупіт, -поту — звуки ударів ніг об землю, підлогу тощо при 

ходьбі, бігові і т. ін. Від туп. Див. туп. 

Лекс. 1627.257: Топот — тупаньє. 

Тур, -ра — ст. сл. турь — дикий бик, слово всеслов’янське і 

індоєвр., напр. гр. їаигоз, лат. іаиги& (бик), лит. іаигаз і ін. Але в 

деяких народів „тур” — це зубр. 

Слово о п. І. 1187р.: Рьїкають акьі тури, 29. 

Т. т.: Слава буй туру Всеволоду, 46. 

Т. т.: Яр туре Всеволоде! 

Тур — арам. їог — бик; Дан. 4:22, Ез. 6:9 в арамейській 

читалось як „таур”, чи не звідси й гр. і лат. слово. Пор. сучасну 
євр. приповідку іоге$ 5ріІеп — гратися в боротьбу биків, взагалі 
гратися. 

Тур — це предок свійського бика, вільний житель степів. 

Останній зубр, як свідчать літописи, загинув ще на початку XVII 

ст., Гонч. Л. і зб., 245. 

Тур! Тур-тур! — звуконаслідування голуба або шуму взагалі. 
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Звідси туркати, туркотати, туркіт, -коту. З прамови. 

Тур-тур-тур! — звуконаслідування все того самого. Звідси: 

туркати — говорити все те саме, затурканий — все тим самим. 

Туркало — говорить все те саме. 

Турбйн — перс, дулбенд — головний убір східних народів, 

зелений у нащадків Магомета, білий у можновладців. 

Турбйтор — арх. людина, яка породжує неспокій, бунтівник. 

Слово лат. 

Лекс. 1627.205: Расколник — турбатор. 

Турбувйти — тривожити, хвилювати; стара позичка з лат. 

іигЬаге з тим же значенням. В укр. мові слово рясне турба: Та й 
спать ляже втомившись турбою такою, Шевч., 556. Тепер турббта, 

турбування, турботливий. 

Лекс. 1627.236: Бьіваю турбованьїй. 

Т. т. 246: Соклащенньїй — затурбованьїй. 

Турбуватися — 1. занепокоїтися; 2. виявляти увагу до 
чиїхось потреб. Не турбуйтесь — ввічливий вираз, яким виявляємо 

турботу, щоб когось не занепокоїти. Не турбуйся тим, Гр. 335. Про 

що ви турбуєтесь, Кул. 381. 

Туреччина — арх. і рос. Турція, Туркія — держава з 

столицею до першої світової війни у Стамбулі (Константинополь, 

Царград), тепер в м. Анкара в Малій Азії (Анатолії). 

Лекс. 1627.354: частину Азії, тую розумЬют тепер же ся 

Туркію зовет. 

Турийське — районний центр Волинської області. У Повісті 

временних літ за Лаврентієвим списком під 1097 роком кілька разів 

згадується місто Тоурийськь — це місто знаходиться над річкою 
Турією, притокою Прип’яті, говірково Туриськ чи Туріськ. 

Турк! — звуконаслідування легкого але частого удару. 

Звідси туркати, затурканий — забитий, заляканий; туркотіти. 

Турнйр, -ру — бойові змагання середньовічних рицарів з 
нагоди свят при дворах феодалів або королів, які провадились 
згідно певним правилам, нім. баз Титіег, фр. 1е Іоитоі, англ. Штеу, 

п. Іитіе), 

Турнути, турити — розм. гнати, проганяти за А. Соболев- 

ським слово скифське (Филин, 27). 
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Тусь-тусь-тусь! — звуконаслід. принада свиней в 3. У. 

Тут — прислівник, утворений з поєднання прислівника ту з 
займенниковою часткою ть — то. Ця форма засвідчена починаючи 
з XIV ст. замість давнішого ту. 

А тугь ніугь иному чаиковцю ни землЬ ролной а ни с*Вножати 
(Казимир, 1349 Р 3). 

Тут тьіе грани сам... зарубал (Володимир, 1498 Арх ЮЗР 8 IV 119). 

Тутешній — давнє тутошьній в Галичині, також тутейший з п. 

пде^гу, який мешкає або працює в даному місці, місцевий. 

По всих именєй моихь... в зємьли тутошнєй вольїнской 

лєжачихь (Володимир, 1475 А5 І 72). 

Тутка — зах. укр. гільза з п. пика, нім. ФіїсЬеп. 

Тухнути — арх. гриміти; звуконаслід. 

Слово о п. І. 1187р.: Земля тутнет. 

ТиШ яиапіі — італ. всі без вийнятку; вираз вживається і 

для доповнення переліку. 

Туфля або туфель — ж. р. рідке, звич. вживається пантофля 
з нім. Ратоіїеі. 

Туча — ст. сл. туча (з юсом великим). В укр. мові це 
архаїзм, гроза з сильним дощем, ст. со. тучя — це дощ. 

Слово о п. I. 1187р.: Чрьньїя тучя с моря идут. 

Туш, туші — з нім. ТихсЬе — чорна або кольорова водяна 
фарба для малювання чи креслення. Звідси тушувальний, 

тушування, тушувати й ін. Звідси й стушовуватися, витирати туш 
— зникати. У нас це калька з рос. стушеваться, яке перший в 

літературі заводив М. Достоєвський в своєму „Двойнику”, 1846 р. 

Туша — випотрошене тіло забитого звіра, тат. туш — груди, 

Дм. 547. Преображ. виводить від слова тук — жир, III 24. 

Тху — бігти що тху, пор. ст. сл. дьхнути, дьханиє. 

Тятива — шнур, мотузок, який туго натягує кінці лука, рос. 

тетива, п. сіесі\,уа, праслово, ц. сл. тятива — струна, чс. ііеііуа від 

кореня *1еп — натягнути, в’язати, звідки і тенета; див. тенета, а 

також тон з грецького бо гр. іеіпо — напружую, з чого і Юпоз, лат. 

їепео — тримаю, інд. іапіі — ряд, гр. Іазіз — напруження, нім. 

беЬпеп — розтягувати. 
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Тьма — десять тисяч або дуже багато взагалі, ст. сл. тьма, 
тьма, тма. Тепер тільки — дуже багато або сила-силенна: народу 
було тьма. У тюрських народів тьма означало десять тисяч, 
десятитисячне військо. Оскільки таким військом опанувалась 
певна область, то за татарщини на Лівобережжі „тьма” визначало 
край, область, напр. були Чернігівська, Курська „тьма”. 

Тьма — відсутність світла, темрява, пітьма, отемнілий — 
осліплий, темниця — в’язниця, бо там було темно, тьмяно, 

потемки. Слово всеслов’янське, ст. сл. тьма, тма — темнота, 

тьмьница, тьмьньш; рос. темньїй; п. сіешпу, ста; лит. Іешіі — 

темніти, Іатза — тьма; інд. іітіга — темний, іашаз — тьма; авест. 

іетаЬ — тьма; лат. іепеЬгае — темрява; іетеге — наосліп; нім. 

Оаттегип§ — смеркання. 

Слово о п. І. 1187р.: Тьмою ся поволокоста, Тьма свї>ть 
покрьіла, Вид тьмою вся своя воя прикрьітьі. 

Тьмуторокань або Тмуторокань — місто на Таманському 
півострові (Азовське море, що прилягає до Чорного моря). В XI- 

XII ст. центр окремого князівства, в якому панували поперемінно 
тюрські і київські князі — Рюриковичі. Назва походить вірогідно 
від тюрськ. тумин — великий військовий відділ, або таман-таркан з 
тим же значенням; див. і „тьма”. Назва згадується кілька разів у 
Слові про Ігорів похід, між іншим таке місце: „Из Кьіев дорискаше 
до кур Тмутороканських”. На думку Олжаса Сулейменова, слово 
„кур” не має тут нічого спільного з світанковим співом півнів, як 
вважають звичайно дослідники, а відноситься до тюрського „кура” 
— стіна, мур, огорожа, що, мабуть, так і є. Див. Тмуторокань. 

Тьоп! — звуконалідування удару або тяжкої ходи. Звідси 
тьопнув по голові, насилу дотьопав до мене. 

Тщеславіє — арх., рос., марнослав’я, рос. тщета — марність, 

рос. натощак — на тщесерце, тще — даремно; давньорус. тощ — 

пустий, ст. сл. тьшть, тьштета співвідноситься до рос. тощий — 

худий, срб. ташт — пустий, староп. іьгсгу — втратити самоконт¬ 

роль, інд. шссауа$ — нікчемний. В укр. мові з цього кореня „наїде” 

— ще не ївши, на тщесерце. Див. наще. 

Лекс. 1627.262: Тщеславіє — порожняя слава. 

Тю! — вигук на вовка, собаку або й на людину, коли вчинить 
дурне: Тю на твою голову! Тю на тебе! Тю на твого батька! 
Тюкати, тюкання. 
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Тюль — ч. р. прозора, сітчаста тканина з фр. 1е іиііе. 

ТюрмЛ — в’язниця; в давнину була яма. Пор. Ісаї 51:14: 

Закутий в кайдани незабаром розв’язаний буде і не помре він у ямі. 

Ось тому й Шевченко пише у „Кобзарі” (Подражаніє Єзекіелю): І в 
Вавилоні посадили в тюрму глибоку, 553, глибокі ями тюремні, з 
яких несила було вийти без стронньої допомоги, були знані в Росії 
ще на початку XIX ст. Крім цього тюрмою звалася ще „поруб” — 

товстостінна темниця. „Из’яслав привезше Всеслава Кьієву, всади 
в поруб”, Пов. вр. літ, 6575 р. Поруб, звичайно, глибока землянка, 

звідси друга назва тюрми: погреб, темниця, бо поруб був без вікон. 

Проте етимологія сучасного слова тюрма веде нас зовсім в інший 
бік, це не яма, а башта, бо укр. тюрма, рос. тюрьма, п. ійгша 

прийшло з німецького Тигш, а далі з лат. Іигш, а все це вежа. Наша 
форма з ю, а не у вказує, що ми взяли це слово у росіян. Тюрмою 

народів називали царську Росію. 

Лекс. 1627.218: Юзьілище, турма; 255: Твержа, твердьіня — 

турма, вежа; 267: Узница — турма, вязеньє. Узьілище — вязеньє, 

веселая издебка, кулик, тарас, турма. 

Ці приклади з Беринди показують, що спочатку українці взяли 

польську форму слова, а тільки після возз’єднання проникла 

форма російська, що само по собі дуже промовисте явище. 

Тю-тю-тю! — звуконаслідувальна принада курей. 

Тютн5н, -ну — рослина і її сушена і роздріблена форма для 
курення, палення з пол., тюрк, тутун — дим, табак. Дм., 548. 

Склеп, в якому продавали в Галичині табачні вироби нази¬ 

вався до II світової війни „трафіка” з італ. ігаЛсо — торгівля, ця 
назва була загальноприйнятою в Австро-Угорщині. 

Тютя — в дитячій мові птах, особливо курка. Див. тю-тю. 

Тягар, тягара — І. щось важкого, придавлюючого; 2. 

вантаж. Див. тягнути. 

Лекс. 1627.16: Бремя — тяжар, беремя, тлумок, и теж товар, 

которьій в корабли албо на воз'Ь. 

Тягнути — волокти, праслово спорідн. з словом тяжкий. Ц. 

сл. тяжькь, тяжесть, тяжава, тягость — тягар; чс. Ііегку, Лг, ЛЬоіа; 

рос. тяжкий, тяжельїй, тяга, тягнуть, тягльїй, тяжба — процес, 

истязать — катувати, тяжение; п. сі$гкі, сіегус; лит. Лп§и5 — 

тяжкий; авест. Ліапс^еіЛ — тягне, Ліап\уап — лук. Див. натяжка. 
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Тяготй — трудність, важкість. Див. тягнути. 

Лекс. 1627.261: Тяжесть, тягота, тяжкость. 

Тяжкйй — 1. який має велику вагу; 2. яке вимагає велике 

зусилля. 

Слово о п. І. 1187р.: Тяжко жити головні кром плечю, 44. 

Тйма — розум, знання. Візьми собі в тямкй — зрозумій. 

Тймити — це розуміти, затям — це зрозумій, убий собі в 
тямки. В Галичині звичайно затямити — це запам’ятати, затям — 

це запам’ятай. Самчук Волинь III: Він те бачив і затямив, 244. 

Йому хочеться на все надивитися, затямити, мати в собі, 235, Юл. 

Опільський: Ідоли падають І: Одно затям собі, 166. Пор. М. Вовч.: 

Мати вмерла — я ще малесенька була, добре й не запам’ятаю. 

Натомість із значенням зрозуміти: Нічогісінько не тямить, тільки 

людей дурить, Гр. 116. Треба й жінкам щось тямити про громад¬ 

ські справи, Т. т. 140, 

Походж. невідоме, може рухонаслідув., як п. сіашкас — 

повільно їхати. 

Тяти, тну, тнеш — рубати, див. потяти, перетинати. 

Тьотя — розм. див. тітка. 

Тьох — звуконаслідування трелів солов’я чи сильного биття 

серця. Серце тьохнуло. Соловейко затьохкав. 

Тьху — звуконаслідувальний вигук незадоволення. 

. У 
У — двадцять третя буква української азбуки, в ц. сл. зветься 

ук. Цифрове значення 400. Звичайно в ст. сл. і ц. сл. письменності 
звук у передається через оу. 

У — виклик горя. ■- 

Лекс. 1627.45: Горе, нар'Ьчіє — бйда, уа. 

У — вигук обурення. Поширена форма угу! — вигук підтвер¬ 

дження. Звідси — ігікати. 

Убирйння — 1. дія за значенням одягатися, убиратися; 2. 

одяг, п. иЬіог від брати, ст. сл. бьрати, беру (з носовим у). Брати 



означало спочатку нести, будучи спорідненим з лат. ґего з цим 

значенням. 

Лекс. 1627.293: ОдЬяніє — одЬньє, убираньє. 

Убір, убору — див. убирання 2. 

Лекс, 1627.7 б: Вретище — жалобньїй убир. 

Т. т. 268: Украшеніє — убйр. 

Ублаж^ти — розм. догоджувати, задовольняти чиїсь 
бажання від слова благий. Див. благий. 

У Беринди слово має дещо інше значення: 

Лекс. 1627.11: Ублажаю — похваляю, блажу — хвалю, чту, 

добрю. 

Убогий — слово бог, дохристиянське, прийшло з перського, 

де означало багатство, замінюючи слово „див”, інше індоєвропей¬ 

ське слово для надприродних сил, внаслідок того,щ о в тюрських 
мовах „див” був віщим птахом, який мав подобу орла. Це той 
самий див, про якого згадується у Слові про Ігорів похід, але 

зображення якого зустрічається і в т. зв. „скарбі Аттіли” див. 

скарб Аттіли. В обох випадках йшлось про міфологічну постать 

протобулгар. Отже у-богий це той, що не має бога, який дарує 

багатство, отже той, який позбавлений багатства. Див. Бог. 

Убогі духом — євангельський вираз, Матвія 5:3: „Блаженні 

вбогі духом, бо їхнє царство небесне"’. Це досить неясне місце з 

Євангелій. 

Отці Церкви пояснювали цей вираз як рівнозначний прикмет¬ 

нику скромний, покірний, але це досить далеко від складу цієї 

синтагми, не було же потреби висловитись інакомовно, коли є 
безпосереднє поняття. На нашу думку пояснення знаходиться на 

тлі давньоєврейської мови, бо ж оригінал євангелій був арамей¬ 

ський, семітський, а не грецький. Єврейське духовенство відчувало 
в певній мірі презирство до канаанців, корінних жителів Святої 
Землі, які не пізнали істину Божого откровення і називали їх „ам 
гаарец” — народ землі, яке стало синонімом до неука, до убогого 
духом. Ісус Христос послідовно протиставився цьому прояву 
невизнавання рівності між людьми, тому завжди прихилявся до 
упосліджених категорій населення — див. напр. гасло самаритянин. 

Тому він і обіцяв царство небесне цим „убогим духом”, нехтуваним 

панівною верствою. М.Л.К. 

Уббжество — абстр. ім. від слова убогий. 
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Лекс. 1627.263: Убожество, убозство, нищета. 

Убрус — діал. скатерка. Див. обрус. 

Уважйти — 1. мати якусь думку, вважати; 2. зважати на 

кого, рахуватися з кимось, з чим-небудь. Див. повага. 

НайпервМ маєшь уважати на Заповіді. Катих. 1645 р. 84 б. 

Увертибра — вступ до великого музичного твору з фр. 

оиуегШге від оиугіг — відкривати. 

Увесь — займ., давно постав з ст. сл. вьсь. Давнє вьсь, весь 
здовжило своє початкове в на у, і вже в давнину повстала окрема 
українська форма увесь. Так, у Луцькій Єв. XIV в. знаходимо: 

увесь народі. Книга Луцька 1582 р.: Статок єсми увесь бьілі 
покупиль, 123. Краківський лист 1583 р.: И увесь тогь переводі. 

„Христос Писхон” 1630 р.: През ввесь жаль, 39. Полтавські акти 
1668 р.: Грозячи, же увесь мир за Дорошенком тягнет, 136. 

Ця форма ввесь, увесь загальновживана. Памво Беринда в 
своєму Лексиконі 1627 р. на стор. 21 подає її як українську: Весь — 

увесь, ввесь. Цебто форму весь П. Беринда подає як церковно¬ 

слов’янську, а увесь, ввесь як українську. Форма „весь” — це 

архаїчна і російська. 

Увес св'Ьт. Катих. 1645 р. 15. Увесь закон учинили, 76 б. 

Увесь законі, 83 б. 

Уви — арх. вигук, виражає біль, жаль або переляк. Зберег¬ 

лось у рос. мові: увьі! 

Лекс. 1627.264: Увьг мн'Ь — б’Ьда ми. 

Угавйти — заспокоюватися, протилежне — невгавати. Гр. 

Ільїнський Р.М. 1934 р. ч. І ст. 7 виводить із кореня гов-: болг. 

говея, слов. §оуєїі — мовчати, чс. роЬоуеіі — вигідно сісти, 

спочивати, роЬоука — канапа. В укр. часте невгавати — без 
перерви що робити. 

Угер Лачині — протобулгарський принц, небіж балтаваря 
(намісника) Габдулли Джильки (865-882), вважається у зведенні 
протобулгарських хронік „Історія Джагфара” основоположником 
Київської держави. На думку казаньського історика Фархада 
Нурутдінова (див. Хроніка 2000, випуск І, 1992, стор. 69) ця сама 
особа, в Початковому літописі виступає під іменем Ігор Рюрикович. 

Він був батьком Святослава (див. Святослав), його убили древляне 
і за його смерть помстилася Ольга. Його первим братом був син 
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Габдулли Джильки Алмиш Джагфар, який 895 р. став царем 

Булгарської держави на Волзі і відомий в угорській історії як 
Алмош, його син Арбат (в угорській мові Арпад) з частиною угрів- 

мадярі булгар, предків сучасних секуїв, їде в Паннонію і Трансіль¬ 

ванію стаючи засновником угорської держави. Див. угри. 

Якщо прийняти це за істину, тоді усуваються ряд недоречнос- 

тей в Початковому літописі, з якого випливає, що батько Ігоря 

Рюрик помер у 879 р., а за ним княжив його родич Олег, за час 

малолітства Ігоря, який вступив на престол щойно 912 р., отже 33 

роки по смерті свого батька і княжив до року 945, коли йому було 

десь коло 70 років, а син його Святослав народився 942 р., коли 

Ігор був глибоким старцем. А коли допускати, що це був не Ігор, а 

Угер Лачині, тоді все стає на місце і вияснюється чому дружина, за 

складом, мабуть, варязька, все давала йому як приклад варяга 
Свенельда, який своїй дружині дає більшу платню і цим самим 
спонукала його до невдалого походу на древлян. Ці деревляни або 
древляни були за даними булгарської хроніку булгарським 
племенем агачірів, а їх центром був Іскоростень, болгарська назва 
якого Хорсдан, де була ставка Алмиша. А помста Ольги на 
древлян сталась року 946, після цього розгрому частина булгар 
перейшла на службу Києву та Чермігіву. М.Л.К. 

У гол, вугол — слово того ж походження і знач., як і лат. 

ап^иіиз, але в укр. „угол зовнішній, виступ різної речі з вуглами: 

стола, хустки, вулиці, річки і т. ін.”, Б. Гр. IV, 20 зветься не вугол, 

але ріг, так само в мовах болг., чс., і польській. 

Угорці, угри або мадяри — це одне з небагатьох об’єднань 

племен доби великої міграції народів з Азії в Європу, які зберегли 

свою мову і свою ідентичність, утворивши державу, яка існує до 

сьогодні в центрі Європи, оточена зі всіх боків індо-європейцями. 

Походження не до кінця вияснене, хоч вони і з погляду мовознавців 

належать до фінно-угорської сім’ї, але мова їхня дуже відрізня¬ 

ється від фінської. Найближчими до угорської мови є мови 

невеличких народностей, які дотепер ще збереглись за Уралом — 

остяки, вогули і на захід від Уралу — мордовці. Угорські племена 

покинули у VIII ст. під натиском тюрських племен свої первнісні 

оселі і кочували із своїми стадами до Дону і Кавказу, де зустріли 
протобулгар, з якими перемішались, позичивши від них багато слів. 

Під тиском печенегів вони потім все більше подались на захід і під 
керівництвом булгарських вождів, зокрема Арбата (Арпада), який 
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заснував династію угорських королів, дійшли до теперішнього 
свого осідку з центром в Паннонії. Див. Угер. Тут вони попали під 
сильний вплив слов’ян і слов’янські запозичення становлять майже 
половину словникового фонду угорської мови, і тому що ці 
запозичення з Х-ХІ ст., вони дуже добре відображають тодішню 

стадію слов’янських мов, зокрема присутність носових голосних он 

(юс великий) і єн (юс малий), хоч під впливом фонетичних законів 

угор. мови (аглютинація, гармонія голосних, наголос на першому 

складі, початковий звук перед двома приголосними обов’язково 

голосний і ін.), ці запозичення мають свою своєрідність. Мадяри 

були вихрещені в католицьку віру під час царювання Штефана 

(Іштвана), названого Святим (роки життя 977-1038), коронованого 

року 1001. М.Л.К. 

Угробити — силою загнати в гріб. 

Удйлий — арх. відважний, хоробрий, сильний, див. удатний. 

Слово о п. І. 1187р.: Удальїми сьіньї Гл'Ьбовьі, 29. 

Удйтний — арх. 1. здібний; 2. успішний, п. исіаЩу означало 
колись сильний, пізніше спритний. Слово удатний запозич, з п., 

проте в укр. мові існує дієслово удаватись, удатися і прикм. вдалий 
від цього дієслова із значенням „мати успіх у чомусь”. 

Лекс. 1627.450: Савл — удатний. 

У ємний — негативний з п. иіетпу; слово широко вживане в 
Галичині і на Волині. 

Уж, уже — ст. сл. уже (з носовим у) — шнур. В староукр. 

мові вживалась саме форма з носовим о. Лекс. 1627.19 подає: 

Лина бо уже корабельное; у сучасній мові вживаються переважно 

суфіксальні форми: вужелка, вужівка, ужище — останнє відоме і 

в ст. сл. 

Уж, ужа — це те саме що вуж — ящірка. 

Уж£, вже — присл., вказує на остаточне здійснення чи 

настання дії, явища, ознаки, стану. Це присл. первинний унаслід. з 

спільнослов. мови. Походження слова невияснене. 

Слово о п. І. 1187р.: Уже не веселая година вьстала. 

Т. т.: Уже туга умь полонила, 24. 

Т. т.: Уже понизише стязи свои, 34. 

Уживання — ім. від уживати. 

Лекс. 1627.185: Ведлуг — уживання. 
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Т. т. 162: Уживаньє — употребленьє. 

Уживйти, вживати — 1. користатися; 2. споживати, п. игу\уас 
з тим же значенням. Див. жити, живот. Все в старій мові з 
родовим відм. 

Лекс. 1596.21: Употребляю — уживйю. Употребленьє —■ 

уживаньє. 

Лекс. 1627.157: Уживаю, поживаю, беру. 

Т. т. 185: Приємлю — уживаю, заживаю. 

Ужина — арх. відповідає суч. рос. ужин — вечеря, те саме 

значення мало слово ужина в давньорус. мові. 
Слово о п. І. 1187р.: Избивая гуси и лебеди завтраку и об^ду 

и ужин'Ь, 41. 

Уздоровляти — заст., розм. вилічити, див. здоров, ц. сл. 

здравь, здравіє походить від спільнослов. *с1оги/, яке споріднено з 

коренем слова дерево *сіег\у. В інших індоєвр. мовах від кореня 

*с!єг\у походять слова із значенням сили, інд. бати — дерево, 

сіагета$ — твердий, авест. сіти — здоровий, сильний; лат. гоЬиг — 

дуб, гоЬіШиз — сильний; лит. сігиіаз — сильний, англ. ігизі — 

довіряти. 

Лекс. 1627.303: Ц*Ьлю — л'Ьчу, исц'Ьляю, уздоровляю. 

Узи — книж. ст. сл. оузьі — зв’язка, кайдани, ув’язнення. 

Узи родства — арх., зв’язок родства. 

Узйлище — арх. в’язниця, 

Укорйзна — арх. докір, рос. укор, укоризна, ст. сл. корити, 

укорити — докоряти, укор, укоризна — докір, споріднено з словом 
покірний; див. покірний, перше значення основи корь — це ганьба. 

Споріднено також із словом карати, див. докоряти, карати. 

Лекс. 1627.294: Оклеветаніє — обмовленьє, укорйзна. 

Т. т. 448: Укоризньї слово. 

Україна — слово Україна, що заступило у нас найдавнішу 

назву Русь, відоме з давнього часу. Спершу визначало воно 

пограниччя, див. Іпатіїв Літопис ст. 439, 447, 490, 586; так само 
окраїною звали свої пограниччя поляки й росіяни. Коли українська 

земля, головно Київщина, стала небезпечним пограниччям з 

татарами, назва Україна зростає й міцніє, як окреслена назва. 

Іпатіїв Літопис під 1187 р. з приводу смерті князя переяслав¬ 

ського Володимира Глібовича додає: „Плакашася по нем всі 
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переяславці, бі бо князь добр і кріпок на раті, і мужеством кріпком 
показася, всякими добродітелми наполнен, о нем же Україна много 
постона”. 

В якому саме значенні вжито тут слово Україна трудно 
сказати — може так названо граничну Переяславську Землю, але 
не виключено, що тут це назва й ширша — й Землі Київської. 
Взагалі в давнину слово „україна” визначало яку землю, сторону, 

край. 

Другу згадку про Україну цей же Літопис подає під 1213 

роком, розповідаючи, що князь Данило „прия Берестий, і Угровеск, 

і Верещин, і Столпє, Кокмов і всю Україну”. Тут Україна визначає 

певне окреслений край. 

Зазначу ще, що церковно слов’янське „пріиде в пред'Ьльї 

(грецьке огіа — краї) іудейскія, Пересопницька Євангелія, 1556 р., 

Матв. 19:1 перекладає: „пришел в україни иудейсия”. 

Ось тому нема підстав звати стародавню нашу державу конче 

тільки Руссю, а мову нашу тільки руською, коли вже тоді була й 

друга назва, Україна, що пізніш запанувала над іншими. Напр., 

росіяни пишуть по своїх наукових працях: Русская история або 

История России, зовсім не відкидаючи, що аж до Петра І їх держава 

звичайно звалася Москвою, Московією. В праці М. Грушевського 

„Історія України-Русі” слово Русі було безумовно недоречне й 

зайве, і воно викликало не мале баламутство в назві нашої землі, 
бо за Грушевським довго робили й роблять те саме й інші. 

За пізніх часів вживання слова Україна в розумінні всієї 
Української Землі стає все частішим, цебто назва малої місцевості 
перенеслася на всю країну, що в історії явище звичайне. За Богдана 
Хмельницького ця назва часта вже й по офіційних актах. Почина¬ 

ючи з XVII ст. чужинці дуже часто звуть нашу землю Україною. 

Так, напр. французький інженер Боплан, що 17 літ (1630-1647) 

прожив на нашій землі, зве її завжди Україна, а народ її україн¬ 

ським. Так само звуть нас у віках ХУІІ-ХУІІІ і різні інші чужинці: 
посли, подорожні, купці й т. ін. Цікаво, що в Галичині та в 

Закарпатті часто звали Наддніпрянщину також Україна, українці, а 

себе звали русинами; видно назва не швидко ширилася по окраїнах 

нашої соборної землі. На старих мапах XVII ст. все само Україна. 

У наших народних піснях, особливо дуже старих, а надто з 

віку ХУІ-ХУІІ, часто вживається слово Україна, але звичайно як 

назва Землі Київської чи Землі Козацької. Напр. у Галичині 

співають: 
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Ой Морозе, Морозенку, 

Ти преславний козаче, 

Гей, за тобою Морозенку, 

Все Україна плаче! 

Те саме й побагатьох інших піснях, напр.: 

Козаче-соколе, візьми мене з собою 
На Вкраїну далеку. 

Але вже з XIX століття, з початком нашого національного 
відродження, слово Україна защіплюється все міцніше й глибше і 
тепер тільки деякі закарпатські українці ще вперто звуть себе 

карпаторусами. Зміна назви Русь на Україна не проходила в нас 
легко й викликала помітне баламутство, напр. спочатку стояв за 

вдержання слова Русь навіть М. Драгоманов. 

Росіяни здавна звали українців по-різному, найчастіше русами, 

руськими; пізніше в ХУІ-ХУІІІ віках малоросіянами, черкасами — 

„черкасішки”, а то й білорусами, а з часу Петра І звали згірдливо й 

хохлами — від того чуба, що його козаки, наслідуючи давніх 

монахів носили на виголеній голові. По повстанні гетьмана Мазепи 

1708 р. росіяни стали звати українців мазепинцями, а українці 

росіян кацапами, цебто різниками від татарсько-арабського каззаЬ 

— м’ясник, різник. Поляки звичайно звали українців русинами. 

Часте в українській мові москаль визначає не тільки московця, але 

й віськового, солдата-українця; а це свідчить, що українці впізнали 
росіян головно через їхніх вояків. 

В науковій російській літературі звали Україну ще юго- 

западнин край або край тжио-русскій. 

Уксус — скисле вино, в пам'ятках з XII ст. з гр. усного окзоз, 
звичайне в рос., в укр. не знане. Див. оцет. 

Улан, улана — воїн з озброєної списами легкої кавалерії з 
тюрк. иіап. 

У леми — назва мусульманських богословів і законодавців. З 

араб. 

Улйта — жін. ім’я, ст. сл. Іулита. 

Лекс. 1596.415: Іуліта: извнй лести. 

Улица — арх., рос. — вулиця, первізне значення узвоз, вхід; 

походить від спільнослов. *и1 — діра, ц. сл. улий, рос. улей — 
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вулик, лит. аиіуз — вулик, п. иГ, д. прус, аиііпіз — халява, гр. аиіоз 

— труба, аиіоп — долина, лат. аіуиз — корито, русло. 

Гандле й купль и в клетках и по улицахь з мещаньї заровно 
отправовати и усжьівати мають (Луцьк, 1389 РЕА). 

Ул^с, улусу — стійбище кочівників або селище в тюрко- 

монгольських народів з тюрк. 

ШтожЬ одинь слоуга мои вже осмьі годь оу Вашь оулоусь 
вьпаль (1484 ЯМ). 

Улягйти, улягти, улягзах — підкоритися, піддаватися з п. 

и1е£ас. Уляг перевазі сили, Укр. гол. №201. Багато домів улягло 
знищенню, „Діло”, 1922 р. №31. Не улягає сумніву „Діло” №9889 

літ. не підлягає сумніву. 

Уляна — жін. ім’я, ст. сл. Июлияни, Іуліаніа з лат. родового 

імені Іиііиз — Юлієва. 

Имя жєнє своєи кнагини Улианє записоую противєє тислча 

коп, 1494, А5 III, 10. 

Ультиматум, му — у міжнародних відносинах або воєнних 

діях — категорична вимога, походить від лат. иіпшиш — останній, 

оскільки це остання умова, остання пропозиція. 

Ум, ума — арх. розум праслово, спорідн. з дума, уміти. А. 

Брюкнер виводить слово з праслов. кореня *и-, спорідненого з „яв” 

(слово явний). Слово ум зустрічається у рос., болг., словен., срб. 

мовах, лит. ита$ — смисл, латв. йота — розум, спорідн. з лат. 

отеп — знаменіє, попереджуючий знак. „Ум за розум заходить” — 

не перекручувати. 

.Слово о п. І. 1187р.: Истягну умь. Летая умомь под облакьі. 
Т. т.: Храбрая мьісль носить вашь умь на діьло, 31. 

^. Т. т.: Уже туча умь полонила. 

Без ума — безумн., Син. 6. 

Умерлий — мертвий. Див. смерть. 

Умерлого погребти. Катих. 1645 р. 79. 

Умерти — втратити життя, див. смерть. Еуфемізми: Під 
Перемишлем ледве жаба цицьки не дала мені, Харч. І 331; Мабуть 

це вже моя за мною приходить, ХРВ, 40. 

В книгах правєдньїх наших прєдковь... пісано коли моужь 

жєнє оумреть тогда жона все имєніє своє брала и оу томь дйти 

шкодила (XV ст. СЯ 40). 
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А какт> повєтриє почалосА великими ино дякь умер, писати 

бьіло некому (1497 і 1498 АЛРГ 79). 

Умивйти, вмивати — освіжати, чистити водою, від дієслова 

мити. Праслово, рос. мьіть, мою; п. шус, ц. сл. мьію (з носовим у), 

мьіло; д. прусс. аитизпап — вмивання, лит. таисіуіі — купати 

кого, інд. шиїга — міч, урина. 

Умивати руки — заявляти свою непричетність до якої 

справи. Вираз євангельський, Матвія 27:24: Пилат умив руки перед 

народом і сказав: Я невинний у крові Ісуса! У римлян таке умиття 

рук вважалося присягою. 

Умисел, -слу — заздалегідь обдуманий план, намір, переваж¬ 

но таємний. Від ум. У староукр. мові умисел — це замисел, задум, 

навіть і добрий. 

Понєже дали єсми сь вьсам добрим оумьіслом (Сучава 1487 

ВО І, 312-313). 

Умілець, -льця — фахівець, мистець від прикм. умілий; 

дієсл. уміти. 

Уміти — бути обізнаним з чим, мати вправність щось зробити. 

Див. ум. 

Сирота што по оци и мтри изостаноут оу молодості... а они 

еще не оумєют правоват (XV ст. ВС 40 зв.). 

Уміцнйти — закріпити, робити сталим, від слова міць. Див. 

міць. 

Лекс. 1627.412: Нех утвердит, умоцнит. 

Умова — первісне значення цього слова договір, контракт; п. 

ито\уа. 

Лекс. 1627.225: Умова... в куплях. 

Т. т. 232: Умова, змова. 

Т. т. 291: Об*Ьт — обйтнца, умова. 

Умовляти — прийшло з п. ишо\¥Іс із значенням найняти, 

купити на основі домовленості. На укр, грунті розвинулось 
значення 1. переконувати когось, схиляти до чогось; 2. втішати, 

утихомирити. 

Лекс. 1627.264: Умовляю що в кого. 

Умовлятися — довмовлятися про щось, з давнього значення 
слова умова. Див. мовляти. 
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Азь ланко слуга королєвь так єсмь оумовшгь и договорила со 

кнзомь (1387 СП №12). 

Універсйл — з лат. ипіуег$а1і$ — загальний, до загального 

відома, маніфест. У ХУІ-ХУІІ ст. універсалами звалися урочисті 

повідомлення польських королів, а також українських гетьманів. 

Універсальний — прикм. від універсал або з лат. ім. шііуег$ит 

— цілісність, всесвіт. 

Лекс. 1627.417: Кафолік, лат. універсалис — вселенський, 

соборньїй. ' 

Універсйтет — лат. ипіуегзііаз означало 1. сукупність; 2. 

всесвіт, на цій основі розвинулося середньовічне значення — 

учбовий заклад, який охоплює цілісність усіх наук. Вимова зах. 

укр. універзитет з нім. Див. Сорбона. 

Унікат — єдиний певного роду предмет, велика рідкість, 

синонім — унікум з лат. ипісит — єдине. Часто вживається про те 
саме й вираз „білий крук”. 

Уніфікйція, уніфікувати — з лат. ипіо — єдність і Гасоге — 

чинити, робити об’єднання приведення до єдиної норми. 

Уніформа — однаковий одяг певної професії, певного стану, 

форменний одяг, мундир — військова уніформа, гімназична 

уніформа, з лат. ипа Гогта через нім. і франц. Шіїбгт, ипіґогте. 

Унія — об’єднання від середньовіч.-лат. ипіо, що виведено з 

лат. ипи$ — один. Так звались у Східній Європі церковні компро¬ 

міси — перехід частини віруючих і кліру під верховенство папи 

римського із збереженням візантійського обряду. Берестейська 

унія 1596 р. запровадила такий компроміс для частини православ¬ 

них з Польщі, тобто частини українців, які прийняли цю унію, ці 

віруючі називаються греко-католиками, на відміну від римо- 

католиків. Така унія сталася року 1698 і щодо частини православ¬ 

них румунів, які проживали в Трансільванії. 

Лекс. 1627.245: Соединеніє, з’єдноченьє, ун'Вя, унія. 

Уніяти — греко-католики, див. Унія. 
т 

Уосбблення — обернення неособового в особове, персоні¬ 

фікація. Напр. представлення біди як живої особи, що дошкулює 
людям. 

Оу оустьд тєплиц-ь... к потокоу... кгдє оупадоуєть в ню 
оустьємь поток волоуєвь (Зудечів, 1413 Р 83). 
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Упасти в староукр. мові — це 1. звалитися; 2. потрапити, 

юпасти; 3. опинитися; 4. підлягати покаранню — оупасти в виноу. 

Коли крьтіь с кон-Ь оупал (Васлуй, 1464 ОІК. „А”, 517). 

На Имя Гисус... упадати мусят. Катих. 1645 р. 15. 

Тут ідеться про „впасти на коліна”. 

Упевнення — запевнення від упевнити; п. иреу/піас. 

Упевнене такоє. Катих. 1645 р. 74 б. 

Упевняти — запевняти; п. иреу/піас, див. певний, певність. 

Лекс. 1596.21: УвТщеваю — упевняю. УвТщеваніє — 

упевненьє. 

Лекс. 1627.263: УвТряю — упевняю. Ув'Ьщеваніє — намов- 

л^ньє, упевн'Вньє. Увіадеваю — упевняю, намовляю. 

Упереджати — 1. випереджати; 2. застерігати; від перед, 

див. перед, випереджати. 

Лекс. 1627.175: Предваряю — упережаю. 

Упертий ;— непоступливий, настирливий від упиратися; див. 

підпертися. 

Цікавий приклад таких смислових переходів дає Беринда: 

Лекс. 1627.449: Ревекка — запертоє спротивеньє. 

Упивйння — заст. ім. форма від упиватися — п’яніти. Див. 

пити. 

Лекс. 1627.454; Сіхар — упиваньєся. 

Упйр, -ря — тат. убир — обжора, відьма, злий дух; корінь уб 
— ковтати з жадності. Убир або упир — це кровожадна істота. 

Убир заміняє відьмаку душу, яку він згідно з повір’ям башкирців, 

продав шайтану — чорту. У західносибірських татар убир — це дух 

померлого відьмака або самовбивці. В укр. народних повір’ях упир 

— це мертвець-кровопийця, який при життю був відьмою чи 

відьмаком. Відьми та відьмаки мають надзвичайну здібність до 

перетворень на відміну від знахарів і знахарок, можуть вилітати в 

трубу. Щоб такий мертвець не шкодив, пробивають йому грудь 

колом. Див. баладу С. Яричевського „Опир” (1905). Із Сходу 

повір’я у мерці-шкідники перекинулося на Захід, де вони відомі під 

назвою вампіри. М.Л.К. 

Упімнення — зах. укр. з п. иротпіепіе; літ. нагадування. 

Письменне упімнення, Укр. Г. №193 — літ. листовне нагадування. 

Уподббання — схильність до кого, чого-небудь, зацікавлення 
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кимсь, чимсь — бути до уподобання кому — подобатись, п. 
иросіоЬапіе з цим же значенням. Див. подобатися. Давнє подоба¬ 

тись означало бути зручним, годитися. 

Лекс. 1627.264: Угодженьє — уподобаньє. 

Упокій, упокой — заст., спокій, ц. сл. супокои; див. покій. 

Абьі нам оупокои бьіл абьі землЬ наша далє не гьібла (Васлуй, 

1456 ЗСФ). 

„Упокой” у виразу „за упокой” — за упокоєних, за померлих. 

Взяте з речення „Упокой, Господи”. За упокій душі значить за 

спокій душі. 
„Почав за здоров’я, а закінчив за упокой” значить почав 

весело, а закінчив сумно. 

Упокорити — 1. робити кого небудь покірним; 2. силою 

примусити коритися. Див. коритися, покірний. 

Упоминйти — 1. нагадувати; 2. умовляти; п. иротіпас. Див. 

пом’янути, пам’ятати. .. ? 

Пишегь король е.м. вь листь своемь до пана Олехна, впоми- 

наючи судь свои што е.м. смотрЬль со всими паньї радою своєю... 

тьіи люди (1498 АЛМ 169). 

Лекс. 1596.32 б: Обличаю — обьявляю, упоминйю. Облич- 

ник — которьій упоминаєт. 

Упрйва — діал. п. ирга\уа — оброблення землі. 

Управйтель — від дієсл. управити. В дорев. Україні адміні¬ 

стратор поміщицького маєтку. Давнє значення — візник. Див. 

правити, право. 

Лекс. 1627.271: Управйтель — возница, форитар. 

Уп’ять — знову. Див. оп’ять. 

Ура — привітний крик, особливо військовий. Дм. 568 

висловлює думку, чи не з тюрк, воно, тюрк, корінь визначає бити, 

наказовий спосіб ура — бий. Олжас Сулейменов („Аз и я”) вважає 

слово також тюркізмом, тим більше, що цілий ряд військових 

термінів прийшло в східно-слов.мови з давньо-тюрських. Слово 

„ура” перейшло і до ряду інших слов’янських і неслов’янських мов. 

Урагйн, -ну — буря, не має усталеної етимології. Словник Д. 

Ушакова IV 976 виводить це слово від ісп. Ьигасап, а воно від імені 
бога бурі Нига^ап в американських індійців. За цим і п. ІЗ. У., 

гураган. Дм. 566 не приймає цього і виводить від тюрк, ураган — 
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разючий, поражаючий, а „созвучні цьому слова західних мов усі 

вторинного походження і сюди не відносяться”. 

Ураз, враз — із найдавнішого часу слово „уразити” визна¬ 

чало: вдарити, вбити, ранити. Так, уже у Збірнику 1073 р.: 

оуразити подроуга, 57. Пень слова „раз” той самий, що і „різ”, 

чергування різ-раз, пор. образ — вирізаний, а тому ураз, враз — 

рана, уразити — ранити. Пор. у словнику П. Беринди 1653 р.: Очи 
оуразовьіи — то ест раненьш або удареньїи, 38. Слово у нашій мові 
надзвичайно розгалужене, пор. іще: вражливий, поразка, вираз 

(вирізаний) і т. п. Див. раз. 

Урбан — чол. ім’я. Це ім’я прибрало кілька пап римських. 

Лат. игЬапиз має кілька значень: міський, тонкий, вихований, 

дотепний, відчайдушний, безличний і походить від слова игЬз, игЬіз 

— місто, Рим. 

Лекс. 1627.465: Урбан, лат. — мйсцкій, обьічайний. 

Урем’я, врем’я, времня — з давнього вр'Ьмд, вєрємд; 

спочатку означало гарну погоду, часте в говорах, в літ. мові 

звичайно час. Див. врем’я. 

Уріїл — ім’я архангела, скорочено Урі. Ім’я часте у євреїв. 

Уріел — це боже світло: ор+ел. 

Лекс. 1627.465: Уриє — Огнь Божій, або Світло Божеє, або 
Свіьтлость Божая. 

Урльоп, урльопу — зах. укр. з п. игіор з сер. в. нім. игіоир, 

тепер ПгіаиЬ; на Наддніпрянщині — відпустка. 

Урода, врода — краса, п. игосіа — краса від родити, ст. сл. 

родити, род'ь. У староукр. мові мало значення доброта; див. Лекс. 

1596.11 б. 

Лекс. 1627.52: Доброта — оздоба, урода. 

Уродлйвий — гарний. Цікаво, що рос. слово уродливий — це 

потворний. 

Лекс. 1627.453: Сепфора — хорошая, пякная, красная, 

уродливая. 

Уромаїтити — див. май, розмаїтий. 

Урозуміти — заст. збагнути, зрозуміти; ц. сл. оуразумйти, 

див. ум. 

Млстїю бхСиею мьі великім кнзь швітрикгаил свідомо 
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чинимь... иж бьі добре вразум-Ьль ижє дали єсмо и запїсали... та 

села (Житомир 1433 Р 126). 

Урбк, -у — виклад, лекція; ст. сл. слово оурокт> дуже часте в 
давніх укр. пам’ятках, значення: умова, певна кількість, штраф, 

певний час. Див. рік. 

Лекс. 1627.272: Урок — побор, дань, юрґелт. 

Урбчити, уректи, наврочити — навести лихо, навідьмачити. 

Звідси нівроку — не зочити і уроки — множ, навіювання комусь 
хвороби поглядом. Див. рік, ректи. 

Урбчище, -а — 1. те, що становить природню межу; 2. те, що 
відділяється від навколишнього пейзажу — гора від рівнини, ліс від 
поля. Давнє значення: природна межа, що відділяє одні земельні 

угіддя від інших. 

. На потвєржєние тьіхь границь и врочищ (Зудечів 1413 Р 84). 

д ДИВ. рІК, реКТИ. 

Уряд — давнє уряд — державна служба, „ряд”, державні 

урядовці. Суч. значення: група людей, які здійснюють виконавчу 

владу в країні, рада міністрів. Див. ряд. У староукр.мові це 1. 

умова, угода; 2. законна сила; 3. службове становище, посада; 4. 

установлений обов’язок. 

До значення 2: 

оур'Ьдомь того листа нашєго пєчати наши соуть привишєньїи 

(Львів, 1436 Со$1. II 702). 

До значення 3: 

ОурАД шєлтінскіи паном оу слоужб'В єст оужіточно (XV ст. 

ВС 32). 

Лекс. 1627.91: Щасливе ряжю, маючи на соб'В уряд, справую. 

Т. т. 214: Стан, уряд. 

Т. т. 236: уряд господарчій. 

Урядник — заст., в давнину особа, яка виконувала певні 
службові обов’язки в адміністративних і судових органах, тепер 

кажуть службовець, урядовець. Слово „урядник” в ХУ-ХУІІІ 

віках було сильно поширене на Україні: в Литовській Метриці XV- 

XVI віків, як і по інших урядових актах, це звичайно дуже часте 

слово. Крехівський Апостол 1560 р. уживав слова цього як 

звичайного: Єст суд и врадники 107 перекладаючи цим; п. гаусе, ц. 

сл. анфіпати. Дії 19:38. Було ще слово „урядовник”, теж старе. 

Слово ряд — праслово, від нього пішли: уряд, урядник. Слово 
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рядь те саме що і чинь, „порядок”, а тому в старовину були з 

однаковим значенням урядовникь і чиновьникь — „хто встановлює 
порядок”. Здається чеське игесіпік було джерелом і п. иггесіпік і 

укр. урядник, найперше як урядовця судового; рос., болг. і срб. 

чиновник за давнім „чиновьникь”. В 1878 р. в Росії запроваджено 

інституцію поліційних „урядників” і з того часу старе наше слово 

набуло собі особливого неприємного відтінку, чому і в літературній 

нашіймові стали оминати його й заступати новим: урядовець. 

Тепер у літературній мові панує „урядовець”; стародавнє „уряд¬ 

ник” не рідке ще в Галичині. Словник Б. Грінченка подає „уряд¬ 

ника”, а нового „урядовця” ще не знає. Словник правничої мови 
1926 р. на ст. 222 рос. „чиновник” перекладає „чиновник, службо¬ 

вець, урядовець”, про „урядника” не згадує. 

Мьі єсмо вьіслали нашєго оурддника... старостоу зоудє- 

чєвского на тоуто границю (Зудечів, 14)3 Р. 83). 

Лекс. 1627.134: Наставник — настоятель, проводник; 

урядник которьій єст преложоньїй над чим. 

Т. т. 178: Предс'Ьдатель — староста, урядник. 

Т. т. 237: Рядца, урядник. 

Т. т. 432: Мастріан — урядник учителскій. 

Урядувати — рідко, правити, керувати; заст. виконувати 

службові обов'язки; діал. розпоряджатися; див. ряд, урядник. 

Лекс. 1627.237: Справую, урядую. 

Усердний — заст. старанний, рос. усердньїй від слова серце. 

Див. серце. 

Лекс. 1627. пер.: Працею усердною. 

Усесвіт — цілий світ, вселення; див. світ. У суч. мові ширше 

вживається форма всесвіт. 

Весьсв'Ьть — вселенная, мірь. Син. 17. 

Усипйльниця — могила-церква для Митрополитів і князів. 

Давнє усьпальниця — корінь сьпн — в ній засинають на віки. 

Перша така усипальниця — це для митрополита Петра, 1325 р.; 

Успенський Собор у Москві побудований у роках 1326-1327. Ст. сл. 

усьіпати — помирати. 

Ускромйти, ускромляти — староукр. діал., приборкати, 

примушувати. Від слова скромний, див. скромний. 

Услугувйння — служіння, див. послуга. 
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Лекс. 1627.409: Око службьі або услугованья. 

Услугувати, услуговувати — служити, див. послуга. 

Услуговувати Богу ведлуг воли Єго. Катих. 1645 р. 7. 

Усміхатися — усмішкою, яка виражає готовність до сміху, 

виявити певні почуття. Див. сміятися. 

Лекс. 1596.32 б: Осклабляюся — осміхаюся. Осклабленіє 

— осм'Ьханьє. 

Уснути — впасти у сон, засинати. Див. усипальниця, сон. 

Слово о п. І. 1187р.: Щекот славій успе. 

Усббиця, міжусобиця — арх., непорозуміння між князями у 
Київській Русі. Протилежне від пособ — див. пособити, пособляти. 

Слово о п. І. 1187р.: Тогда с^яшеся и растяшеть усобицами. 

Т. т.: Усобиця княземь, 19. 

Т. т.: Помняшеть бо пврвьіх времен усобиц. 

Усбпший — померлий евфем. поснулий; див. сон, усипаль¬ 

ниця. 

Лекс. 1627.273: Усопшій преставльшійся — умершій заснув¬ 

шій, небожчик. 

„Преставльшійся” значить, який уже представився перед 

Богом, бо за християнським повір’ям на 3, 9 і 40 день після смерті 

душа предстоїть перед Богом. 

Успеніє — ц. сл. оусьпєніє — засинання, засипання; евфемізм 

для слова смерть у реліг. термінології, стосується головно смерті 

св. Марії, яка згідно традиції відбулась у формі сну. Успеніє або 

Успеніє Пречистої або Успеніє Богородиці — назва церковного 

свята Успеніє Пресвятої Богородиці, яке відмічається 15 серпня за 

новим стилем і 28 серпня за старим, а також назва численних 

церков на Україні. 

Уста, ^ст — мн. губи, рот; праслово, ц. сл. оуста, оустїє 
означало також і горло ріки; лит. оизіа — устя, інд. аз — рот, озїїіа 
— губа; авест. аозїа — обидві губи; лат. озбиш — вихід; інд. азуа 
— паща, отвір рани; лат. оз, огі$ — уста. 

Вирги — уста, устна. Син. 15. 

Уста отверзати — відкрити уста, заговорити, почати говорити 
— це частий гебраїзм. Йов. 3:1: По цьому відкрив Йов уста свої та Й 
прокляв був свій день. Пс. 78:2: Нехай я відкрию уста свої 
приказкою. Часто у мові Нового Заповіту: И отверзь уста своя, учаще 
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ихь. Матвія 5:2. Отиерзь же Філипггь уста своя. Дії 8:35 і т. ін. 

Устав — давніь оуставь — установлене і узвичаєне правило, 

зведення правил, відправлення церковних обрядів. Сучасне 
значення: статут. Див. стати настати. 

Подлоуг старьіх оучинковь, якож єст бьіл из века оустави 
пєрєдков наших... и зємли молдавскои (Сучава ЕЮ II ЗОЇ). 

Вєс оустав Кирил книга Златоуст Паремья Минеш (1429 Р 

114). 

Подавали имь уставьі, которьіє бьіли поставлени. Катих. 1645 

р. 37. 

Устав — один із типів письма в старовинних грецьких, 

латинських і слов’яноруських рукописах, за яким кожна літера 

виписувалась окремо, прямо і чітко. Див. письмо. 

Устава — арх., старочс. изіауа, староп. изїачуа — постанова, 

настановка. Див. устав. 

Лекс. 1627.273: Постановленьє або уставу чиню. 

Т. т.: Им’я Книзй церковной. Устава. 

Уставичний — постійний, сталий, безперервний; староп. 

изіачуісгпу, старочс. изїауіспу, п. изіачуісгпу. 

Коу оуставичньїе слоужб и тиж помощи (Сучава 1462 ЕЮ II 

284). 

Лекс. 1627. пер.: Уставичньїй богомолца. 

Устати, уставати — 1. підводитися на ноги, ставати; 2. 

прокинувшись, підводитись з постелі. Чергується з встати, 

вставати; див. встати, настати. В староукр. мові оустати означало 
виступати на княжій нараді або виступати проти кого. 

Нашь плємєньник бєжбулат и хожа мєдинь учинился намь 

ворогь и оустал на нас (1392-93 РФВ 170). 

Устати, встати в гебрейській мові визначає не правдиве 

вставання, а тільки початок чину, початок якоїсь дії. Старо¬ 

слов'янський перекладач звичайно не розв’язував цього гебраїзму. 

Ось приклади з Книги Буття: Уадакот уа^еІесЬ, 24:10, ц. сл. И 

воставь йде, цебто І він устав і пішов, або просто пішов. Устаньмо й 

ходім, 35:3. Вихід: Устань (кит) зроби нам богів, 32. І Втор.: А 

тепер уставай, перейди цей Йордан, 1:2. Те саме в Новому Завіті: 

Востани н стани посеріч; Лк. 6:8: це до сухорукого хоч той не 
лежав, а був перед Ісусом і не сидів. Воставь йду ко отцу моєму, 

Лк. 15:18. Подібних виразів в біблійній мові надзвичайно багато і 
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може через це часте біблійне „устань” перед подорожжю повстав 
загально поширений звичай сідати перед подорожжю. 

Устигйти — успівати, бути спроможним зробити щось вчасно, 

основа стигати; див. стигнути. 

Лекс. 1627.231: СлтЬю — устигаю, спліну, кваплюся. 

Устйн, -на і Устйм, -ма — ст. сл. Іустинь, лат. Іи&ііпиз, 
ІиБйпіапиз — син праведного, правдивий. Батько візант. імператора 
Юстініана справді називався Іустін, Істін. 

Усток — діал. схід; рос. восток. З устоку вітер засвистів, 

Франко, 3 верш., 156; літ. зі сходу. 

Усь-усь-усь! — звуконаслід. цькування собак. Може з кусь! 

См. Ст. 179. 

Усьо, всьо — чистий вираз в 3. У. це арх., рос. давнє було 

вьсє, на Сході — все. Він усе їздив по морі, Рудч. Ск. І. 100. Див. 

все. 

ІЛ рісіига рое8І§ — нехай поезія буде малюнком, слова 
Горація, які були потім розкритиковані Лессінгом, який довів, що 
живопис і поезія відмінні за своєю природою, позаяк живопис 
розгортається у просторі, а поезія в часі. 

Утектй, утікати — текти. 3. У. утечи, утікання — втеча, див. 

текти. 

Лекс. 1596.5 6: Бьгство — утЬканьє. 

Лекс. 1627.319: От которого утечй не можеш. 

Утерти, утру — видаляти обриси, колір, відбиток чогось. 

Див. терти. 

Слово о п. І. 1187р.: Утру князю кровавьія єго раньї, 38. 

Утертий — дієприкм. до утирати, утерта дорога — звичний, 

легкий життєвий шлях. 

Лекс. 1627.172: Утерта дорога. 

Утиральник — арх. рушник, див. терти, простирадло. 

Лекс. 1627.428: Лектіон — лат. понява або отиральник, 

простирадло. 

Утиск — насильне, несправедливе обмежування чиїх дій, 

переслідування у давній мові, значення було і абстрактне і 

конкретне. 
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Лекс. 1596.23: Печаль — утиск. 

Лекс. 1627.261: Тіснота — утиьіск, тісность. 

Пор. також Кн. Буття 35:3: І Бог відповів мені в день мого 

утиску; д. євр. Ве )от сагаїі — У день моєї недолі, скрути, 

лихоліття. 

ІЛіІе (Іиісі — вислів з Мистецтв стихотворства Горація: 

призначення мистецтва поєднати корисне з солодким (приємним). 

Утіха, втіха — радість, заспокоєння; див. тішитися. 

Лекс. 1627.272: Услажденіє — утіха, роскошованьє, утіше- 

ньє. 

Мають об днчити радости и утіхи. Катих. 1645 р. 61 б. 

Утіха йншая души, а йншая будеть там само, Т. т. 62 б. 

Утрйта, втрата — дія внаслідок чого людина лишається без 
чогось; п. иіїаіа, у староукр. мові загибель. Див. тратити. 

Лекс. 1596.10 6: Гибель — утрата, загйбіль. 

Утреня або рання відправа — вранішня служба в право¬ 

славній церкві, ст. сл. утрьнА, див. завтра. 

Лекс. 1627.275:' Утрня — поранішнєє Набоженство, що звемо 

Завтрінья. 

Утрбба — внутрішня частина живота людини чи тварини, 

заст. живіт, черево взагалі, праслово, первісне *ай — нутрощі, ц. 

сл. изутри (з носовим у) — нутроші, вутроба (з носовим у); гр. 

епіега — нутрощі; лат. ітеги& — внутрішній; інд. аиіга — внутрощі, 

аиіага — внутрішній, срб., рос. нутро — серце; срб. нутарньіє — 

утроба, внутрішній, матка, кишечник. 

Лекс. 1627.311: Утрбба нирка, албо живот, албо черево, албо 
брух, албо внутрность, матица. 

Т. т. 457: Сплина — утрбба. 

Утібг, га — прасок, тюрк, утюк — прасок також етекутук, 
Дм. 500, 548; на Закарпатті і Мараморщині вживається для 
прасування слово нім. походження тіглізувати з нім. слова 

ДЛЯ утюга ВІІ£ЄІЄІ5ЄП. 

Уфбння — арх. довір’я, див. уфати. 

Лекс. 1627.271: Упованьє — надія, сподіваньєся, уфанньє. 

Уфати, уфаю — надіятися, слово арх., зах. укр. постале з ст. 

сл. уповати; п. иїас, теж від ст. сл. уповати. Див. уфати. 

Лекс. 1627. пер.: Уфаючи, же заздрост згаснет. 
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Ух! — вигук болю, страху, холоду. Звідси ухати, ухкати, 

ухнути, ухкання. 

Бйда — увьі, горе, уфь. Син. 12. 

Ухилення — 1. ім. від дієсл. ухилятися — відступати, 

відскакувати від чогось; 2. відступ від головного, правильного 
напряму. Див. нахилитися. 

Лекс. 1627.258: Уклоненіє — ухиленьє. 

Ухо, вухо — орган слуху, праслово, ст. сл. ухо, лит. аи$і$, гот. 

айво. 

Учйсник — той, який є присутній або входить до складу 
чогось. Для церк. значення див. причасник, причастя. Див. 

частина. 

Т-Ьла и Крве Господнем участником бьівал. Катих. 1645 р. 52 

б. 

Того благословенства участниками суть. Катих. 1645 р. 81. 

Учасництво — дія із значенням бути учасником. 

Лекс. 1627.471: Хеврон — учасництво. 

Учащйти — суч. значення: часто приходити. Див. часто. 

Лекс. 1627.46: О милосердіє часто вчащали. 

Ученик, ученика — школяр, послідовник; це стара вимова, 

нова під рос. впливом ученйк, ученика, ученик; арх., суч. учень, 

учня. Див. учитися. 

Учень — той хто учиться від когось чогось, школяр. Див. 

учитися. 

Абьі дидаскалове (вчителі) своїх учнев заправовали. Катих. 

1645 р. Предмова. 

Учйнок, вчйнок — дія, поступок, від дієсл. чинити — робити; 

див. зачинати, зачиняти, чин. 

Лекс. 1596.11 б: ДЬло — учйнок. 

Лекс. 1627.59: Дйланіє — робота, справа, учйнок албо праца. 

Т. т. 91: Цнотливий учинок. 

Т. т. 151: Зльїй учйнок. 

Т. т. 187: У добрих учйнках. 

З учинков бьіваєт усправедливеньїй человек. Катих. 1645 р. 1. 

Побожньїє учинки наши, Т. т. 8. 

Дадуть люде личбу з учйнковг, Т. т. 68. 

Учинки милосердним, Т. т. 78. 
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Учиняти — робити, перше значення робити щось за чином чи 

порядком. Див. зачиняти. 

Лекс. 1627.278: Учиняю — споряжую, поровную, в порядку 

кладу. 

Учити, вчити — передавати певні знання, ст. сл. оучити, оучу 

(з носовим у), болг. уча, учу; срб. учим; п. исгус, праслов. исїїі, 

пов’яз. чергуванням голосних з *уукпоіі, прусск. уаикіпі — 

вправляти; інд. исуап — знаходить задоволення, має звичку, оказ 

— приємність, вірм. изапіт — учусь. 

Звідси учитель, вчитель, учителька, вчителька, у староукр. 

мові під п. впливом научителка. 

В укр. мові учитися — це виключно засвоювати знання, хоч 
первісне індоєвр. значення „звикати” в семантиці цього слова не 
виключається, бо, наприклад, навчитися терпіти чогось — це, по 
суті, результат призвичаєння до терпіння. Тому для засвоєння 
чогось при допомозі пам’яті іноді ще і додається слово для 
уточнення, як напр.: 

Приказуючи того напамять учитися. Катих. 1645 р. Пред- 

мова. 

Натомість учити означає найчастіше передавати знання, а 

засвоювати їх — це учитися. 

Учта — пир, прийняття, бесіда. Давнє учьта. Звідси учтивий 

— гостинний. Учта — бенкет, спорідн. з давнім словом чту — 

поважа, а учтивость означає також і пристійність, ввічливість. 

Лекс. 1596.9 6: Гощеніє — учта. 

Лекс. 1627.47: Гощеніє — учта, зацная, знаменитая бесЬда, 

бесЬда. 

Т. т. 154: Пир — учта, честь, пированьє, бесЬда, колацйя. 

Т. т. 277: Учрежденіє — учта, честь. 

Ушикувати — з укр. привести до порядку з п. изгуко\уас, 

іноді слово вживається і на Наддніпрянщині у формі „вишикувати”. 

Ущиплйвий — який говорить гостро, від дієслова ущипнути 
— стиснути шматок шкіри, п. изгсгуріілуу. Дієслово щипати — 

загальнослов., ц. сл. штипати означало і скорочуватись — про 

місяць, рос. щипать. 

Лекс. 1627. пер.: Заздрост ущипливая. 

Ущухйти — спинятися, втихнути, ущух від давнього з XII в. (див. 

Ср. ПІ, 1614) щукь — шум, стук; щукомь — шумно; бещука — тихо. 
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Лекс. 1627.309-310: Щукь — шумь, гукь, сльїшательньїй 

шукь — плюскь, плюскота от дожджу, без щука — в мяккости. 

ф 
Ф — двадцять четверта буква української азбуки, в ц. сл. 

зветься „ферт” Числове значення 500. Найдавніші учні позички з 

гр. мови переймали гр. ф — рЬ, як п, а не як ф, напр. парус, 

Ничипір, Прокіп, Пилип і багато ін. Пізніші книжні позички давали 

ф: фонар. Але всі укр. слова на ф запозичені з чужих мов. 

Корінний українець часто не може вимовити правильно цього звука, 

а передає його, як хв. 

Фавбр, фафору — ст. сл. Фаворь, арам. їауог — відламаний 
верх гори, д. євр. зауиг — розбитий, див. Ос. 5:1: „Бо ви для міцпи 
були пасткою і сіткою розтягненою на Фаворі”. За традицією саме 
на цьому підвищенні мав місце епізод Преображення Господнього, 

про яке читаємо в Євангеліях Мт. 17:1-9, Марко 9:2-9, Лука 9:28- 

36; але в Євангелії сказано тільки, що це сталося на горі, але не 

уточнено на якій. 

Лекс. 1627.410: Фавор вьтбраньє або чистость. З сир. скруха 

або преламаньє Гора. 

Фавбр — рідке, послуга, протекція; лат. дієслово Гауео — 

сприяю, фр. Гауеиг. 

Фавст, Фауст — чол. ім’я; лат. Гаизїиз — сприятливий, 

удачливий, відомий персонаж світової літератури. 

Лекс. 1627.466: Фавст, Фауст — презорство. 

Фадей і Тадей — ст. сл. Фаддей, чол. ім’я, євр. хвала. 

Лекс. 1627.410: Фадд й зри Келевей — от ел. кай леваіос, 

Левв. 

Фбза, фазис — етап певного процесу, з гр. через нім. сііе РЬазіз. 

Фаїна — жін. ім’я, ст. сл. з гр. блискуча, сяюча. 

Файка — зах. укр. з п. ї^ка, а це з д. в. нім. рГеіїе. На Сході 
— люлька з тат. Іиіа. Див. люлька. 

Фбйний — розм. панує в зах. укр. говорах, на Сході і в мові 
літ. гарний, добрий. З нім. ґеіп, англ. іїпе. 



<1>йкел, факеля — смолоскип з иім. Раскеї. 

Факт, факту — об’єктивна річ, щось зроблене, діло з лат. 
1‘асіит — зроблене, ір$о Гасіит — лат. в силу самого факту. 

Фалда — складка на одязі, з нім. Райе. Давнє значення було 
ширше: 

Лекс. 1627.212: Рясньї — фалдьі, брамьі. 
Т. т. 258: Тресна — ланцушок плетеньїй або фалдьі. Тресно- 

ватьій — фалдистьій. 

Фальш, -у — неправда, підрібка, навмисна неправда. Від лат. 

Гаїзиз — видуманий, ложний, підроблений; лат. Га1$ит — неправда, 

обман, лжа. З лат. нім. РаїзсЬ через чс. і п. укр. фальш, зах. укр. 

фалш. Слово в укр. рясне: фальшивка — підрібка, фальшувати, 

фальшований і т. ін. 

Лекс. 1627.322: Прелесть — блуд, фалш. 

На попарте фалшу и неправдьі. Катих. 1645 р. 96 б. 

Фальшйвий — 1. нещирий; 2. підроблений з нім. Ш$сЬ на 3. 
У. фалшивий з п. Їа1$гу\уу, стара форма фалшевньїй, фальшо- 
ваньїй. 

Иже соуть листове неправим, фальшєвнии (Зудечів, 1413 Р. 83). 
Лекс. 1627.110: Лукавьій — зльїй, хитрьій, лютьій, фал- 

шиимй. 
Т. т. 184: Облуда — фалшивоє мнЬманьє. 
Т. т. 206: Фалшивая монета, зльїй грош, недобрьіи шелюги. 
Фалшивьій богове. Катих. 1645 р. 95. 

Фальшувати — підробляти нім. ГаІзсЬеп. 

Фама — гр. дорицьке Рила, аттичне Гущу, лат. їата — слава, 

поголоска. 

Фамілія — з лат. Ратіїіа — челядь, особи, що живуть в 
одному домі, на Сході під рос. впливом це також і прізвище, в 
Галичині це сім’я, родина, а не прізвище. 

Лекс. 1627.406: покол'Ьньє, родзай, челядь, фам'Ьл’Ья. 

Фйна — зах. укр. прапор, з нім. сііе РаЬпе. Повівають фани, 

Шур. Рол., 99. 

Фанаберія — примха, хімера, пиха, чванливість. Слово 
німецько-єврейське, нім. ^еіп — гарне, д. є. ЬегфаЬ — створіння, 
гарний твір, але набуло іронічного значення. 
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Фарабн — титул давньоєгипетського монарха. 

Лекс. 1627.466: Фараон — роспорошуючій або обнажаючій з 
сир. метячійся. 

Фйрба — колір, барва, а також речовина, яка надає певний 
колір, з нім. діє РагЬе з тим же значенням. 

Лекс. 1596.2: Едваб багровои фарби. 

Т. т. 23' б: Збирают на шарлатную фарбу. 

Лекс. 1627.6: Тупію фарбу маєт. 

Т. т. 31: Помалеваньїй фарбами. 

Т. т. 270: Розмаитьіми фарбами окрашено. 

Т. т. 303: Жулв морскій с которого крве фарбу шарлатную 

чинят. Кармазиновая фарба с червцю. 

Т. т. 306: Шар — фарба, масть. 

Т. т. 468: Финікс... так же крвавая, чирвоная, брунатная або 

багровая фарба або масть. 

Фарбувйння — дія за значенням фарбувати або малювати. 

Лекс. 1627.162: Подпис, фарбованьє. 

Фарбувйти — накласти фарбу, барву. 

Лекс. 1627.473: Блейвейс, фарба єст фарбовати лице. 

Фарисеї — релігійно-політична єврейська партія десь 150 р. 

до Хр. — 70 р. по Христі. Д. євр. регизі — відділений, може від тих, 

які не строго додержували Закона. Часте в Нов. Заповіті, де 
визначає й лицеміра. 

Лекс. 1627.467: Фарисей — розділений. 

Фармакей — гр. рЬагшакоз означало не тільки ліки, але й 
чарівне питво, звідти і незвичне для нас значення, яке ми зустрі¬ 

чаємо у Беринди: 

Лекс. 1627.467: Фармакей ел. чаровнйк. 

Фартух, -ха — передник з давньонім. їагшЬ, теп. УоПисЬ, але 

німці кажуть не так, а ЗсНіігге. Означає дослівно хустка, яку 

кладуть спереду. 

Лекс. 1627.291: Обязало — обвязка, фартух. 

Фарфбр, -у — порцеляна з новогр. рЬагрЬоигі. 

Фасйд, -ду — зовнішній, лицьований бік будівлі з фр. 1а 

Га^аде, від Гасе — обличчя. 

Фасбля — рід ярини, з нім. Разеїе, Разеоіе, сорт дрібної 
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фасолі, на Сході звичайно квасоля. 

Фасбн, -ну — крій, модель, з фр. Га^оп — манера, спосіб. 

Фастикл — слово у суч. мові не вживане, з лат. Газсісиіиз — 

в’язанка; це здріблена форма слова, з якого походить слово 
фашизм (див. фашизм), але у Беринди воно відноситься до 
друкованих матеріялів і відповідає суч. зошит або випуск. 

Лекс. 1627.266: вязанка, фастикул. 

Фбтум — доля, з лат. їаіит, що є формою дієсл. ґаге — 

казати, віщати, бо доля — це вирок. 

Фйуна — сукупність всіх тварин, на відміну від флори — 

сукупність всіх рослин. Фауна була давньоримською богинею 

лісів. 

Фах, фаху — спеціальність з нім. РасЬ з тим же значенням. 

Хто він за фахом? Гонч. Л. і зб., 244; рос. по фаху. 

Фашйсти — назва італ. тоталітарної партії, заснованої Беніто 

Муссоліні в 1919 р. в Італії від лат. Газсіез — пучок різок з сокірою, 

як знак влади і єдності, яку носили римські вищі чиновники, 

ліктори. Назву цю перенесли не зовсім точно в Рад. Союзі на нім. 

націонал-соціалістів, які себе скорочено називали №хі — нацисти, 

щоб у такий спосіб уникати неприємного збігу з словом соціалізм. 

Але італ. фашисти не були рівні з нацистами, напр. вони не 
поділяли антисемітських планів, які привели до того, що нім. 

нацисти винищили в Європі шість мільйонів євреїв. Слово фашизм 
навіть не було в Рад. Союзі на початку 30-их років одіозним. Так, 
напр., Володимир Сосюра у вірші „Два Володьки” (1930) називає 
комуністів „червоними фашистами” і за це його ніхто не покарав. 

м.л.к. 
Фаянс, -у — біла або кольорова маса з глини з домішкою 

гіпсу та інших речовин. Вид кераміки, як і порцеляна (див. 

фарфор), де замість глини вжито каолін. З фр. £аіепсе, що 

походить від назви італ. міста Раепга, де вироблялись такі 

продукти. 

Фе! пфе! пхе! — вигук обридження. 

Фебра — фр. Гієугє — це висока температура, а також назва 
хвороби, що характеризується високою температурою, зокрема — 

пропасниці. 
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Феврбнія — жін. ім’я, ц. сл. Февронія, гр. РЬеЬгопіа, нар. 

форма — Хівря. 

Гдє єст стариц'Ь февронія (Сучава, 1453 Собі. II 461). 

Лекс. 1627.467: Февронія — лестокуплена. 

Федералізм — з лат. Гоесіиз, -егіз — союз; політична система, 

в якій більше дрібніших держав об’єднуються в одне ціле, при 
якому кожна з них зберігає свою автономію. Перший приклад 
ткаож федерації дала в Європі ще в XIV ст. Швейцарія. Сполучені 
Штати Америки мають також федеративний устрій. 

Фбдір, -ора — до прийняття християнства і довго ще по 
прийняттю його на Україні були свої власні ймення: Богдан, 

Володимир, Борислав і т. ін. З християнством прийшла до нас 

грецька звичка давати ім’я на пам’ятку якогось грецького святого: 

Василь — цар, Теодор — божий дар, Теодотій — Богом даний, 

Теодосій — Боже даяння, Пилип — конолюб і т. д. Отже Богдан і 

Теодор мають різне значення. Стара форма ТЬеобог скоро 

змінилася у нас на Федор, Хведор, а кінцеве -дор перейшло на -дір, 

звідси літературна форма Федір, рідше Хведір. В західноукр. 

говорах ф вимовляють як т, тому тут іще тримається говіркова 

архаїчна форма Теодор. 

Писал Теодор дїяк оу Соучав-В (Сучава, 1453 ВИ II 421). 

Лекс. 1627.410: Феодора — Богом дарованая. 

Федбт, -та — чол. ім’я, ст. сл. Феодот і Феодотій, гр. даний 
Богом. • 

Фейлетон — свою назву одержав від фр. їеиіііеіоп — листок. 

Перший запровадив окремого листка в своїм часопису “Іоигпаї бе 
ОеЬаіз” редактор Бертен старший (1766-1841) 8-го плювіоза VIII 

року Революції. На початку це був окремий листок як додаток до 
газети. Незабаром цю новину перейняли й інші часописи, але не 
додавали окремого листка, а тільки окреме долішнє місце в 

часопису, відділене лінією. В листкку-фейлетоні такому друку¬ 

валися літературні статті, оповідання, романи й т. ін. Інші виводять 

назву „фейлетон” від письменника Осіауе Реиіііеі (1821-1890), але 

це не відповідає дійсності, фейлетон був уже до нього. 

Фекла — жін. ім’я, див. Текля. 

Фелах, -а — осілий селянин-землероб в арабських країнах 

Близького Сходу і Північної Африки, пор. давньогр. раїоасЬ — 
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розбивати, розкопувати землю, І Сам. 30:12. 

Фелікс, -кса — чол. ім’я з лат. їеііх, -сіз — щасливий. 

Лекс. 1627.467: Феліксь, Филікеь — щасливьій, фортунатьій, 

благословенньїй. 

Феліцата — жін. ім’я, ст. сл., лат. щаслива. 

Фе лон, -на — священича верхня риза з гр. ґаііопез. 
Лекс. 1627.467: Фелоньї — верхіи ризьі священическій або 

опона или шата верхняя убогих от дожчу. 

Фельдшер — особа з середньою медичною освітою, поміч¬ 

ник лікаря у медииинських закладах, з нім. РеІсЬсЬегег. 

Фемїда — гр. ТЬетіз — богиня правосуддя у греків, взагалі 
— правосудця. 

Фемінізація роду — заміна роду слів іншомовного походжен¬ 

ня з чоловічого роду на жіноючий. У біології розвиток в особі 
чоловічої статі та в самців хребетних тварин жіночих вторинних 

статевих ознак, з лат. їешіпа — жінка. 

Феміністка — див. суфражистка. 

Феоген, -на — ім’я ст. сл. Феогеньдр. Богорождений. 

Феогнбст, -та і Теогност, -та — ст. сл. Феогность, гр. 

відомий Богові. 

Лекс. 1627.410: Феогност — Богом познан, Богоразумен. 

Феодал — поміщик-землевласник від франкського їеЬи-осІ 

— худоба, як майно. В Західній Європі в Середні віки земля, іноді і 

посада були пожаловані сенйором своєму васалові в спадкове 

володіння при умові виконання певних обов’язків. Саме помістя 
називалось феод, лен або ф’єф, а система — феодалізм. З цього 
розвинулась прив’язаність селянина до землі, тобто кріпосництво. 

Феодорйт або Теодорит — чол. ім’я, гр. Богодарований. 

Феодбсій, -сія — чол. ім’я, нар. Тодос і Тодось, ст. сл. 

Феодосій, гр. даний Богом. 

Лекс. 1627.410: Божеє даяніє. 

Феодосія — жін. ім’я, ст. сл. Феодосія. 3. У. Теодозія, 

Теодозя, нар. Федося, гр. Дар Божий, Богом дана. 

Лекс. 1627.410: Феодосія — Богоданна. 
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Феодбт — чол. ім’я, ст. сл. Феодотій, гр. особове ім’я 

ТЬеосіоіоз. 

Лекс. 1627.410: Теодотій — Богом дан. 

Лекс. 1627.411: Феодот — Богоухан. 

Феодбтія, -тії — жін. ім’я, ст. сл., гр. Богом дана. 

Феодул, -ла — ст. сл. Феодуль, гр. іїіео8 — Бог, боик>8 — 

раб. Раб Божий. 

Лекс. 1627.410: Феодул — Божій раб. 

Феодуля — жін. ім’я, див. Феодул. 

Лекс. 1627.410: Феодулія — послуга Богу. 

Феоклит — чол. ім’я. 

Лекс. 1627.411: Феоклит — Богом зван. 

Феоктйст, -та і Теоктист, -та — від гр. слів іЬеоз — Бог і кііго 

— твердити, ТЬеокйзЮ8 — той, який утверджує Бога. 

А на то єст вєра господства ми Стєфана воєводи и вєра нашєго 
митрополита кир Тєоктиста (Сучава, 1458 ВБ II 262). 

Лекс. 1627.411: Феоктйст — Богу создан, Богом здан. 

Феоктиста — жін. ім’я, та, яка стверджує Бога. 

Феонія, Феона — жін. ім’я від гр. слів іЬеоз — Бог і пооз — 

розум. Божий розум. 

Феопемпт, -та і Теопемпт, -та — гр. посланий Богом або 

Богом наречений. Ім’я мученика. 

Лекс. 1627.411: Феопемпт — Богонареченньїй или Богом 

послан. 

Феофйн, -на — чол. ім’я, 3. У. Теофан, ст. сл. Феофань, гр. 

Богом явлений від £Ьеоз — Бог і рЬаіпеіп — показувати. 

Лекс. 1627.411: Феофан — Богоявлен. 

Феофйнія, -нії — зм. Фаня, гр. Богом явлена. 

Феофіл, -ла і Теофіл, -ла — чол. ім’я, ст. сл. Феофиль, гр. 

іЬеоз — Бог і рЬіІоз — люблячий, люблячий Бога. Легендарна 
постать Середньовіччя, прописав душу нечистому, але св. Марія 
його помилувала. Часто схарактеризований в літ. як предтеча 

доктора Фауста. 

Лекс. 1627.411: Феофіль — Богоприятньїй або Божій друг 

илй Боголюбец'ь. 
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Феофілакт, -та і Теофілакт, -та — чол. ім’я, ст. сл. 

Феофилакть, гр. Богохранимий. 

Ферапбнт, -та — чол. ім’я, ст. сл. Ферапонть, гр. слуга, 

починатель. 

Лекс. 1627.411: Ферапонт — рабь, угодник. 

Ферії, ферій — зах. укр. з п. їеце, а то з нім. Регіеп; на 

Наддніпровщині літній відпочинок, вакації, відпустка, канікули. 

Ферма — приватне сільськогосподарське підприємство на 

власній або орендованій основі, лат. їїгтиз — твердий, певний; італ. 

Гегтаїа — привал, стоянка; фр. 1а їегше — контракт для оренду¬ 

вання землі і саме площа взята в оренду. Слово дуже розповсю¬ 

джене серед української діаспори в Америці, головно в Канаді, де 
вимовляють на англ. манер їагт — фарма, а самого фермера 
зовуть Гагтег — фармер, фармар. 

Ферт — назва ст. слов. букви ф. Від цієї назви одержав свою 
назву й гуляка, франт — бо буква ф своїм виглядом показує ніби 
франта, що взяв руки в боки. 

Фес чи феска — шапочка з турків. Назва походить від 
мароканського міста Фес, де спочатку вироблялися такі шапочки. 

Дм. 549. 

Феет — арх. з лат. — святковий. 

Лекс. 1627.468: Фист, лат. зацньїй, весельїй, святий. 

Фестин — зах. укр. з п. їе$£уп, з фр. їекііп, на Сході не вжив., 

тут — свято, забава, гулянка. 

Фир, фир! форкати — язиком пусте молоти. 

Фиць! — вигук удару ногою. Фицькати — бити ногою в 3. У. 

Фіал — в стародавній Греції широка плоска чаша з тонкими 

стінками, злегка загнута в середину кінцями. 

Лекс. 1596.30 б: Фіала — кация на кшталт чаигб албо кубка, 

судйна до кадженя. 

Лекс. 1627.468: Фіала — кубок або рострухан. 

Фійско — неуспіх, невдача, провал з італ. їїазсо. Зазнавати 
фіаско — зазнавати невдачу. 

Фіга — 1. субтропічне дерево родини шовковичних з солод¬ 

кими плодами; 2. плоди цього дерева. З нім. Реі§е. 
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Лекс. 1596.29: Смбква — фйкга. Смокбвница — дерево 
фикговоє. 

Т. т. 33 б: Чернічіє — фикг диких дерево. 

Лекс. 1627.226: Смоква — фиґа. 

Т. т. 459: Плонная фіга. 

Фіговий листок — вираз, коли несправедливе закривають 

надто просто. Вираз біблійний, Кн. Буття 3:7: коли прабатько 

Адам і Єва побачили по гріхопадінні, що вони голі: „то зшили вони 

фігові листя, і зробили опаски собі”. 

Фігура — 1. постать; 2. зовнішний вигляд, обрис; 3. 

комплекс рухів танцю; 4. стилістичний прийом, з лат. ії^ига, яка 

означала 1. форма, структура; 2. тінь мерця; 3. спосіб, якість. 

Лекс. 1627.289: Образ — фігура, форма, кшталт. 

Т. т. 320: Повтор'Ьньє єсть теж фігура ораторская так 

названая. 

Т. т. 339: Фігура гди иноє розумом иноє словьі (словами) 

оказується. 

Філарет, -та — чол. ім’я, ст. сл. Филареть, гр. любитель 
чеснотності. 

Філігрань — 1. тонкий кручений золотий, срібний, мідний 
дріт або ювелірний виріб з таким узором; 2. предмети з таким 
узором; 3. водяний знак на папері як знак фабричний; фр. Ші^гапе, 

італ. ШІ£гапа. 

Філімон, -на — чол. ім’я, ст. сл. Филимонь від грецького 

особового імені із значенням улюблений. Персонаж „Метамор¬ 

фоз” Овідія. 

Лекс. 1627.468: Филимон — возлюблен. 

Філістер — гр. через нім. РЬіІізІег — самовдоволена й 

обмежена людина. 

Філістимяни, філістимці — народ, що заселяв південну 

частину східного узбережжя Середземного моря в кінці 2-го, 

першій половині 1-го тисячоліття до н. е. 

Лекс. 1627.442: Філістими — люди, которьіх толковници 
аллофилус то єст чужоземцами зовут, сл. иноплеменници. 

Т. т. 467: Филисф'Ви, филисгВи, зри Палестйна. 

Філблог — ст. сл. филологь від гр. рЬіІоз — любитель і 1о§о$ 

— слово, наука. Фахівець з мовознавства і літературознавства. 
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Лекс. 1627.469: Філолог. 

Філомена — жіноче ім’я, з гр. соловейко. 

Лекс. 1627.468: Філомена — соловій. 

Філософ — гр. рЬі1о5орЬо5 від слів рЬіІоз — любитель і 
зорЬіа — мудрість, сучасне значення: фахівець з філософії. 

Лекс. 1627.350: имя філософа. 

Т. т. 459: Стоа — ганок, оттоль філософи назвали (ідеться 

про походження слів стоа, стоїк). 

Т. т. 469: Філософь — любомудрець, мудрьій, кохаючійся в 

мудрости, мудролюбець. 

Філософія — див. філософ. Сучасне значення: галузь 

людського пізнання, яка намагається синтезувати наше знання про 

світ і нас самих. 

Лекс. 1596.31: Філософія — мудрость, любленіє мудрости. 

Філофей — чол. ім’я, ст. сл. Филофей, гр. кохаючий Бога. 

Лекс. 1627.469: Філофей друг Божій, Боголюбив, Богом 

любимь. 

Філфак, -ку — абревіатура: філософічний факультет. 

Фільварок — внаслідок зростання числа населення в Західній 
Європі між 1500 і 1600 роками відбулась революція цін на харчі. 
Через це стало дуже вигідним продавати на Захід збіжжя. Цим 
скористались польські землевласники, перетворивши свої маєтки 
на фільварки, тобто вони стали вимагати від селян замість плати 
натурою за користування землею відробіткову працю. Такий тип 
маєтків зберігся на Зах. Україні аж до І світової війни. Фільварок 
походить з п. їоі^/агк, а то з нім. Уопуегк — маленький двір перед 

поміщицьким двором. В нім. мові це маленьке помістя, відокрем¬ 

лене від великого, що має свої господарські забудування або 

залежне господарство селянина. Див. фольварок. 

Лекс. 1627.218: Фолварок, лука. 

Фільм, фільму — 1. твір кіномистецтва, кінокартина; 2. 

тонка прозора плівка з нанесенням на неї світлочутливим шаром, 

використовується у медицині, фотографії, кінематографії, з англ. 

Піт. 

Фіміам, -му — пахуча смола для обкурення, ладан, викорис¬ 

товується головним чином у церкві під час богослужіння, ц. сл. 

фимиянь, сер. верх. нім. гЬішеап, греко-лат. їЬушіапа, вираз 
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„курити кому фіміам” — це лестити кому, вихвалювати понад 
міру. 

Се же придала Юрьиї болковичь... к цркви... клітку 
торговцю што поїти ладану и тємьяну к цркви (бл. 1350 Р 8). 

Лекс. 1596.34: Фиміян — каділо. 

Лекс. 1627.411: Фиміам — ладан. Фимамиск — кадилница 
або где каженьє кладут. 

Фінікс — арх. фінікова пальма, його солодкі плоди, фініки. 

Лекс. 1627.468: Финікс — финиковоє дерево и ягода єго албо 

дактиловое дерево и овоц єго. 

Фіра, фірман — зах. укр., див. хура, хурман. 

Фірйнка — занавіска з нім. УогЬап£, п. ґігапка. 

Фірмйн, -на — назва султанського наказу. Слово перське. 

Дм. 549. 

Фіск, -ку — у стародавньому Римі це імператорська скарб¬ 

ниця, у суч. країнах державний скарб, з лат. їїзсиз — кошик. 

Лекс. 1627.468: Фиск — людскій скарб. 

Фістула — рурочка, трубочка, трубчастий канал. З лат. 

іїзіиіа — дудка, трубочка. 

Лекс. 1627.16: Ф'Ьстула у органов. 

Фітй — тридцять четверта буква дорев. рос. альфавіту, 

писалось і означало звук „ф” у словах грецького походження, гр. 

гЬ. 

Лекс. 1627.410: Знаменіє фіт єже єст твердо, веліє. 

Числова вартість 9. 

Фітйль, -ля — арх., звичайно гніт, з тур. фітіл, араб, фатіл. 

У „Матеріалах” Срезневського не занотоване. Часте в рос., болг. 

фитил; срб. фитиль. У зах. слов. не вживане. Див. ґніт. 

Флавіан, -на — чол. ім’я ст. сл. Флавіань від лат. Пауиз — 

блондин, світловолосий; є імена Флавіус і Флавіанус — Флавіїв. 

Лекс. 1627.469: русьій власьг 

Флаг, флага — рос. слово і знач, прапор з англ. Яа§, в укр. 

літ. мові вживаються тільки виведені з нього слова флагман, 

флагшток, натомість відоме в Галичині як фляга під впливом п. 

Яа§а. 
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Флегбнт, -нта — чол. ім’я, ст. сл. Флегонть, гр. палючий. 

Лекс. 1627.469: Флегонт — палящ. 

Флейта — духовний музичний інструмент високого регістру, 

що являє собою дерев’яну трубку з конічним або циліндричним 
каналом, давнє фрц. Яаіііе, сер. в. нім. Лоііе, нім. Рідіє. 

Лекс. 1627.155: Пищаль — флетня, пищалка. 

Т. т. 227: Сопль — сопйль, пищалка, флетня, фуяра, дуда, 

сурма, жоломййка, фістула у органов або у регалов. 

Т. т. 303: Ц'Ьвница — свьісгЬлка, флетня, шаламан. 

Флор, Флора — чол. ім’я, ст. сл. Флорв, лат. Поз, -гі$ — 

квітка, отже квітучий. 

Лекс. 1627.469: Флор — циіьтен. 

Флора — сукупність рослинності. Лат. Флора була богинею 
квітів. 

Флорйн — флорентійська згодом і інших держав золота і 

срібна монета, у творах Франка зустрічається у формі „ринський”, 

сучасне угор. ґогіпі. 

Флот, флоту — сукупність суден однакового призначення — 

військовий флот, торговельний флот, повітряний флот; італ. Яоііа, 

англ. Пееі. 

Флотйлія — з італ. ПоііІ£І1іа — з’єднання військових суден 

або суден іншого призначення. 

Фляки — з нім. Ріеск — шматок, через п. Паку — їжа з 
залишків м’яса або дрібно нарізаних тельбухів. 

Фляшка — зах. укр. з п. Пазгка, нім. РІазсЬе, на Наддніп¬ 

рянщині тільки пляшка або бутилка (рос. бутьілка). 

Фбка — чол. ім’я, ім’я двох мучеників. Лекс. 1627.469 

інтерпретує це ім’я як славен, І. Огієнко — як морська тварина, 

тюлень; а на Гуцульщині народна етимологія виводить його з лат. 

Госиз, рум. їос і вважає його божеством вогню, див. нашу книгу 

„Вогонь і слово”, стор. 171. М.Л.К. 

Фольварк — див. фільварок. 

Фонар — з XIV ст. в пам’ятках фонарь з гр. ї’апагіоп — 

світильник, ліхтар, гр. їапо$ — світло. Запозичення новіше, бо 

давніші замість Г дають п. 
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Фонетйка — наука про звуки, те саме що й фонологія. Від 

гр. рЬопеІіко$ — звуковий; рЬопеїіке іесЬпе — звукове мистецтво. 

Фонологія — наука про звуки, звукознавства. Від гр. рЬопе 

— голос, звук + І0&05 — слово, знання. Те саме, що й фонетика. 

Форемний — арх. людина, яка виступає у форумі, див. 

форум. 

Лекс. 1627.463: Форемньїй, ритор. 

Форитйр — арх. візник з нім. Уогтейег — особа, яка їздить 
перед першою коней. 

Лекс. 1627.271: Управитель — вознйца, форитар. 

Форкати — зах. укр. па Сході фиркати, пирхати, чмихати. 

Коні, часто форкаючи, тюпали звільна, Фр. Захар Беркут, 94. 

Форма — з лат. їогтаа — одяг одного типу. Див. уніформа. 

В 3. У. однострій. 

Форма — зовнішній вигляд, композиція з лат. їогта — 

кшталт, вид, обрис. 

Лекс. 1627.288: Образ — фігура або форма. 

Т. т. 317: Звод — форма. 

Т. т. 464: Форма, кшталт, приклад. 

Форма Тайньї Священства. Катих. 1645 р. 54. 

Форма того Сакраменту. Катих. 1645 р. 59 б. 

Формування — ставлення, виготовлення, складання. 

Лекс. 1627.323: Образованіє — формованьє, кшталту 
вьітисненьє. Образую — твору, формую. 

Формувати — складати, організовувати. 

Лекс. 1627.117: Речи далекій в розумі своєм формуємо. 

Формула — лат. Гогтиіа — правило, міра мотузком — 

модель, хімічний або алгебраїчний вираз певних складників якоїсь 
речовини чи якогось рівняння. 

Форс, -у — з фр. 1а їогсе, розм. хизування, прагнення 
похвастатись своєю оригінальністю. 

Фортель, -я — розм. несподіваний вчинок, спритна дія; п. 

їоіеі — пастка, хитрість, несподіваний вчинок з нім. Уогіеіі — 

перевага, користь. Давнє значення трохи відмінне, ближче до 

німецького. 
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Лекс. 1627.276: Хитрость, зрада, фортель люб ремесло. 

Т. т. 349: Аріфметіка — фортел рахованя. 

Фортепіяно — з італ. їогіеріапо — клавішний музичний 

інструмент, те саме що рояль. Див. рояль. 

Фортуна — лат. Гогшпа — випадок, доля, вдача, ім’я богині 

випадку. Фортуну малюють стоячої на колесі, звідси вираз 

„колесо Фортуни”, Слово ще живе у польській мові, і було живе 

під польським впливом у староукр. 

Лекс. 1627.165: Щастьє, фортуна. 

Т. т. 354: Фортуна — благословенство або щасливость, 

щастьє. 

Рогата аисіасез ^уаі — лат, щастя сприяє сміливим. 

Фортуна — арх. у розумінні бурі, грози походить від того же 
слова фортуна — щастя, але зміна значень сталась не в Римі, а в 
мореплавній республіці Венеція, доля якої справді залежала від 
примхи вітру. У рум. мові слово їїігіипа — це буря. Так було і в 
староукр. 

Лекс. 1596.27: Смерч — фурьтуна. 

Лекс. 1627.226: Смерч — облак дождевньїй, фуртуна. 

Фортунат, -та — чол. ім’я, ст. сл. Фортунагь, лат. удачли¬ 

вий. 

Лекс. 1627,469: Фуртунат, Фортунат, лат. щасливьій. 

Фортунний — арх. щасливий, удачливий; п. ГогШпу. 

Лекс. 1627.452: Секунд — вторьій або щасливьій, фортунньїй. 

Лекс. 1627.467: Фелікс, Филікс — щасливьій, фортунньїй, 

б л агосл овенньїй. 

Форум, -у — з лат. Гогит — площа, центральна площа 

стародавнього Риму, де відбувались суди і політичні дебати. Суч. 

значення: трибуна, політ, угрупування для висловлення певної 
позиції, представницький орган. 

Фотйна — жін. ім’я, ст. сл. Фотинія, гр. рЬоз, рйоїоз — 

світло. 

Фотій, -тія — чол. ім’я, гр. РЬоІіох — світлий. 

Лекс. 1627.469: Фотій — св^тень, або молносвТтель или 

просв-Ьщеніє. 

Фрйза — одне окреме мовне висловлення, від гр. рЬга$І5 — 
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вираз, зворот мови. Фразеологія — наука про фрази, цебто про 

окремі мовні висловлення. 

Фрайтер, фрайтра — зах. укр. чин у війську нижчий від 

офіцера з нім. Оеітеііег, на Наддніпрянщині як в рос. єфрейтор має 

те саме походження, бо ге передається як є в давній вимові і в 

берлінському діалекті. 

Фракція — з лат. ітасбо — розламування; відокремлена 

група всередині політичної партії. 

Французький — прикм. від ім. француз від слова Франція, 

фрц. Ггап^аіз. 

Лекс. 1596.30: корона то єст чирвоний золотий французький. 

Ідеться про золоту монету. 

Фрасунок, -нку — печаль, сум, турбота; п. їга$ипек. Звідси: 

фрасуватися — сильно турбуватися. Часте в 3. У. 

Лекс. 1627.221: Скорблю — фрасуюся, тужу. Фрасунокь, 

смуток, утискь. 

На Полтавщині: прасунок. 

Фреквенція — з фр. їїециепсе — частота. Слово вживається 
по відношенню до присутності учнів на уроках. Синонім: відвіду¬ 

вання, присутність. 

Фреска, фресок — рід малюнків зроблених прямо на стіні 

способом накладання фарбів на свіжу штукатурку — італ. аі їтезсо. 

Фригія — назва стародавньої малоазіатської країни. 

Лекс. 1627.469: Фригія — сухая або палаючая. 

Фризієр — зах. укр., п. їгугіег, літ. перукар; рос. парикмахер. 

Фрикативний — приголосні с, з, ф, г, х і ін., вони творяться 

тертям повітря у вузькому проході між зближеними мовними 
органами. Від лат. їїісаге — терти. Протилежні — проривні, 

непротяжні звуки, як б, п. 

Фрукт, -ти — з лат. їгисіиз — плід, овоч. 

Фукати — діал. 1. форкати; 2. галасувати, кричати. 

Звуконаслід. 

Лекс. 1627.233: Старцу не твори пакости — старшого не фукай. 

Фундамент, -ту — лаг. іипсіатепшт, 1. основа будинку; 2. 

головне, основне. 

435 



Лекс. 1627.298: Основаніє — фундамент, грунт. Основаю — 

грунтую, фундамент закладаю. 

Фунт, фунта — з лат. ропс!и$ — висячий, нім. Рїипсі; 1. міра 
ваги, що дорівнювала в Росії 409,50 грамів, в Англії 453,60 грамів; 

2. грошова одиниця ряду країн. 

Лекс. 1627.429: Лйтра — фунт. 

Фур! — звуконаслідування шуму, від крил, веретена і т. ін. 

Звідси фуркати, фурчати, фурчання, фуркало — дитяча забавка, 

часте в 3. У. 

Фура, фіра, хура — віз. Див. хура. 

Фурман — візник. В акту 1456 р.: оть воза фурманского 

(Акіа §госІ2кіе і 2іет$кіе, VII 230). 

Лекс. 1627.76: Форман, возница. 

Фурор, -ру — гучний публічний успіх. Зробити фурор; з 
італ. ітігоге. 

Фут — з англ. Гооі — ступня, мн. їееі; міра довжини. В 
Англії і США фут дорівнює 30,48 см. 

Футляр — з нім. РиПегаІ — коробка, ящик або чохол, куди 
кладуть певну річ, напр. футляр для окулярів. 

Фуяра — діал. сопілка, рум. Пиіег — сопілка від їїиіега — 

СВИСТІТИ. 

Лекс. 1627.229: Пищалка, флетня, фуяра. Сопль пастьірскій 
— фуяра пастушеская. 

Фю! — звуконаслідування свисту, лету. 

X — двадцять п’ята буква української азбуки, в ц, сл. зветься 

хер. Числове значення 600. 

Ха! ха! — вигук при легкому недовір’ї, легкій незгоді. 

Хабйз, -зу, хабаззя — зах. укр. на Наддніпрянщині бур’ян, 

може з сер. в. нім. Ьаібгіап — валеріана. 

Хабар, -ра — ч. р. гроші для підкуплення, взятка з осман. 
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сЬаЬег — новина, новинка. 

Хйве, Хая — жін. ім’я, див. Єва. 

Хазари — тюрське плем’я від пня „каз” — кочувати. 

Наукові дослідники стверджують, що хазари близькі до протобул- 

гар, а протобулгарська мова була близька до мови чуваської і 

належала до західної групи тюрських мов, до якої належала і мова 

печенігів, М. И. Артамонов: История хазар, Л. 1962 р. ст. 114-115. 

Хазари створили у південно-східній частині сучасної Росії 

велику кочову імперію, офіційною їхньою релігією був іудаїзм, а 

столицею — Ітіль — сучасне Астрахань. 

Хйзер — часто вживане в Наддніпрянщині слово, д. євр. 

сЬахег — свиня. 

Хазука — післябіблійне євр. слово в Талмуді сЬагакаЬ — 

закріплення, право тримання, від прикм. сЬахак — сильний. 

СЬагакаЬ — це юридичний термін на право посідання когось або на 

право першинства. 

Хазяїн, хазяїна — мн. хазяї; Свидн. 21 — господар, власник; 

з тюрк, перськ. ходжа, тат, хузей. Дм. 558, пор. давні ходжа, 

ходча, хозя, арх. хозяїн; дало хазяїн. Хазяйка, хазяйнувати, 

хазяйство. 

Хаїм — євр. ім’я, д. євр. сЬаЦіт — життя. Тут множинне 
закінчення -ім для зазначення абстрактності слова а сЬа] — живий. 

Наголос східньоєврейський відтягнений; див. наголос. Див. Ле 

хайм. 

Хай, хаяти — див. нехай. Хай або най часте в зах. укр. 

говорах; пор. п. піесЬ, піесЬа], чс. песЬ, болг. і срб. нека; слов. па]; 

діал. білорус, нехай. 

Халйт, -та — довга до п’ят верхня одіж на Сході. З араб, 

хілат — халат, це почесна одіж, якою східні монархи нагороджу¬ 

вали своїх підданих, Дм. 549. 

Халва — солодка їда з тертих горіхів або з шкарлупи насіння 

соняшника, з араб, галва. Дм. 549. Тур. галва — варення, 

солодощі. 

Халдея — в давнину регіон на нижчій течії р. Євфрат, іноді 
синонім Вавілону. З слова Аккад — місто в Месопотамії. 

Лекс. 1627.470: ХалдТ>я — якобьі чорти, або якобьі рзбоини- 
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ци, або яко цьі цицки, або якобьі роліь Халізйски. 

Халепа — яка-небудь несподіванка, прикра подія, біда, 
нещастя; гр. сЬа!еро$. 

Халіф чи каліф — араб, халіфа — „наступник Магомета”, 

так звався духовний і світський голова мусульманського світу. 

„Халіф на час” — кажуть про людину, що доп’ялася 
тимчасової влади. Вираз взятий з збірника „Тисяча і одна ніч”, в 

якому є оповідання „Халіф на час”. 

Халка — єврейська булка, загальнознане в укр. мові слово. 

Д. ев. сЬаІІаЬ — калач; пор. 2 М 29:2; З М 2:4, 8:26, 24:5; 4 М 15:20 

сЬаІІаІ ІесЬеш — калач хлібний, З М 8:26. 

Халтура — зроблена якбудь робота, партацтво, в літ., театрі і 

ін. Перше визначало додаткова, для самого заробітку, праця. 

Слово це знає Мельников-Печерський („В лесах”), А. Островський, 

В. Даль і ін. Його уживало „Діло” в Галичині. Це слово виводять з 

гр. сЬаїкоз — дрібна мідна монета, а переносно дрібна праця. Але 
найбільш знане це слово в Росії. 

Халява, мн. халяви — верхня трубчаста частина чобота, рос. 

голенище з давньорус. голЬнь, п. сЬо1еи/а, давно халєва, холєва, 

хольїва. 

Хам, -ма — слово семітське — загорілий, чорний; ст. сл. 

Хамь. Посміявся над батьком своїм, Буття 9:20-23. Хам став 
символом невихованості та грубості; пор. хамське поведення. 

Лекс. 1627.470: Хам — тепльїй, горячій, або чорньїй. 

Гебр. СЬат, д. єгип. кетеЧ, коптське кете — гарячий, 

загорілий, чорний. Від сина Ноєвого Хама повстали „прості” люди, 

пор. „Ключ Роум”. Йоан. Галятовського, 1663 р. л. 213: „Хамь 

презначаль стан посполитьій, бо Хамь служиль двом братом 

своим”. 

Хамаркати, харамаркати — говорити чи читати неясно, через 

ніч. Слово звуконаслідувальне. 

Хамелебн, -на — з гр. сЬатаіІеоп — звіринка, плазун, що 

живе на деревах і легко змінює барву своєї шкіри залежно від 

навколишнього середовища. Звідси постало переносне значення: 

людина, що легко міняє свої переконання ради земних вигод. 

Хана — жін. ім'я, див. Анна. 
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Ханайн — давня назва території Палестини, завойованої 
гебреями від язичників. Д. євр. Кеапаап. 

Лекс. 1627.470: Ханаан — купец або гандлювник, або 
стертий, або зломаньїй, а ю добре отпов'Вдаючій або добре 

мордуючій. 

Це все невдалі спроби вивести назву країни з давньоєвр. мови, 

3 ЯКОЇ вона не ПОХОДИТЬ. ,; і. т 

Ханнука — д. євр. сЬа іиккаЬ — обряд чи Свято освячення 

чогось чи відновлення нового дому, нової праці, дитини й т. ін.; пор. 

4 М 7:10-11; 5 М 20:5; 1 Ца ь 8:63,2; Хр. 7:5,9; Пс. 30:1; Ездра 

6:16. Етимологія неясна, сЬ іпосЬ — виховувати, сЬесЬ — підне¬ 

біння, в це Свято дітям до піднебіння давано сок дактиловий. 

Тепер це Свято на спомин про освячення Храму, збезчещеного 

Антіохом IV. 

Хйбс, хаосу — з гр. сЬас^, тому і наголос хаос, нім. СЬаоз, але 

частий і наголос з фр. сЬа<>$ — хаос, Черк. І, 89. У старогр. 

міфології це безмежний світовий простір, що являв собою суміш 

усіх стихій, перен. цілковите безладдя. 

Лекс. 1627.470: Хаос — пропасть або замішання, або крайн, 

або матерія все св'Ьта. 

Хап чи хоп! — рухонаелідування хапання чого. Також хапу- 

хапу! Звідси хапати, вхопити, хапання, хапанка, схоплення й Ін. З 
прамови. 

Хапйти — швико поривчасто брати. Див. хап. 

Рохапують все що є. Гонч. Л. і зб., 14. 

Лекс. 1627.63: Ємлю — хапаю. 

Т. т. 170: Догоняю — ухапую. 

Хапокнйш — так дряжнять учнів з духовних шкіл і духовен¬ 

ство; „хапати книші”. 

Хапуга — той, хто краде державне майно, або хто краде йому 

доручене. Від слова „хапати”. 

Харалужний — з перської сталі. 

Слово о п. І. 1187р.: Беше притрепаль харалужними мечи, 21. 

Т. т.: Подь мечи харалужний, 32. 

Т. т.: Трещат копія харалужния. 

Харйта, Харитина — ст. сл. жін. ім’я від гр. слова сЬагІ8, 

сйагіїоз — краса, стрункість. 



Лекс. 1627.470: Харітіна — Благодати полна или радость. 

Харити — див. грація. 

Харитбн, -на — ст. сл. Харитонь, гр. осипаючий милостями, 

щедрий, благодатний. 

Лекс. 1627.470: Харйтонь — радується себе або Благодатей 
исполнень. 

Харітонія — жін. ім’я. 

Лекс. 1627.470: Харітонія — благодатная. 

Харк! — звуконаслідування видання мокроти з легенів. 

Звідси — харкати, харкіт, харкотиння — сама мокрота. З прамови. 

Місцеве — хракати. 

Харлймп, -ма — нар. Харлам, ст. сл. Харлампій, гр. радісно 
сяючий, сЬага — радість, Іатро — світити. 

Лекс. 1627.470: Харлампій, Харламбій — радостію светящ 

або радостосіателен. 

Хартія — це стародавній рукопис, а також матеріал папірус 

або пергамент, на якому вони були написані. Хартія або харатья, 

ст. сл. хартія, харатия з гр. сЬаПіа — пергамент, шкура для 

писання, грамота. Харатейний — на хартії писаний. Давнє харатіє 

хранильница — архів, бібліотека, картофілакс з гр. сЬагїоіуІакз — 

книгохранитель, бібліотекар, архівар. 

Лекс. 1627.277: Хартія — картка, листок, пап'Ьр. 

Але слово хартія поширило своє значення. У Середні Віки це 
документ, який стверджує якесь право, привілей, напр. Велика 
хартия вольностей дана англ. королем Йоанном у 1215 р. , перше 
обмеження королівської влади. 

Харциз, -за — розбійник, грабіжник, звідси: харцйзити, 

харцизник, харцизяка, харцизяцький. Слово тіорське. 

Харч, -чу — мн. харчі, те що споживають, їда, напитки та 

їстивні запаси. Д. рос. ихсарчати — витрачувати з тур. араб, агсіг — 

доход,господарські видатки. 

Харчати — хрипіти, тяжко дихати. Слово звуконаслід. 

Хасйд — д. є. сЬа$ісі — хто виконує свої Божі обов’язки над 

міру, святий; лат. ріиз, запсіиз. Пор. Пс. 4:4, 16:10, 18:26, 25:10. 

Хасид святіший за цадика. 
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Хйта, хатка — бідний будинок або сільський будинок, позичка 

зі сходу, авест. хата — кліть, новоперс. касі — дім, відоме і в фіно- 

угор. мовах — фін. каїа, угор. Ьаг — дім, остяцьке свої і сЬаі. 
Лекс. 1627.327: Халупи — убогих хаткй. 

Ха-ха-ха! хи-хи-хи! — звуконаслідування сміху. Також 
хихи-хихи — хихихи! 

Хвалй — давній наголос хв£ла; 1. висловлення комусь 
визнання з приводу його дій; 2. уславлення. Загальнослов. слово; 

рос. хвала, п. сЬ\уаіа, іноді в формі з ф; срб. уфал — ненавмисне, 

рум. запозич, з слов. їаіа — гордість, слава; індоєвр. корінь на ск-; 

сканд. $куа1а — вбирати, нім. зсЬшеІІеп — про воду, яка наростає. 

Слово о п. І. 1187р.: Уже снесася хула на славу, 25. 

Про тож бгоу коу хвалє... а к оужиткоу... оуставлл ємьі права 

(XV ст. ВС 10). 

Лекс. 1627.424: Всякого способу хвала. Хвала панская. 

Хвастів — рос. Фастов — районний центр Київської області, 

назву виводять від слова хвости — бунчуки, бо їх багато зосталось 

після розгрому половців. 

Хватйти — схоплювати, швидко і поривчасто брати, хапати. 

Праслово, ц. сл. хватити, хватати і хитати, хитити; рос. хватать і 

похитить, хищньїй — хижий; п. сЬ^аіас; болг. хват — міра, 

спорідн. з слово хитрий; корінь *зкиі:; див. чс. розкузїі, зкузїі — 

виставити; ц. сл. подскитити — нахилити голову, лит. киїгиз — 

спритний, влучний. 

Слово о п. І. 1187р.: Не побЬдньїми жребии соб'Ь власти 
расхьітисте. 

Лекс. 1627.38: похапую, хватаю. 

Хвиля — водяний вал, що утворюється від коливання водяної 
поверхні, звідси хвилястий, хвилюватися — про неспокійний 
душевний стан людини, хвилювання, відповідає ст. сл. вльна, рос. 

волна — в укр. мові невідоме. Проте вони мають спільне походж. 

— д. в. нім. ч/аііап з кореня *\уа1, звідси \уа1геп, шбІЬеп — будь-яке 
піднесення, набухання. В староукр. мові збережена ще форма з 

мови посередника, польської їаіа. 

Лекс. 1627.32: Вльненіє, вльна — забуренє водноє гдьі 

бьівает фаля на водй навалность. 

Але раніше вже в Крехівському Апостолі 1560 р. вже 

зустрічаємо сучасну укр. форму — Розмаитьш и розньїи хвили, 161. 
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Хвиля, хвилина — із значенням відрізок часу, мінута або 

мить має інше походження. Цю відмінність добре зберігає 

польська мова, де з часовим значенням використовується слово 
сЬ\УІІа; це слово походить з д. в. нім. Ь\уі1, (Ь)у/і1а — час, година; 

суч. нім. \¥еі!е — деякий час. 

И коли боудєт пана нашего короля приказаниє и боудєт 

потрєбна хвила и час абьіхомв єго милости помоч а послоушенство 

оудилали (Сучава, 1468 ВЦ II ЗОЇ). 

Тут безперечно наявне часове значення. М.Л.К. 

Хвись! хвось! — рухонаслідування швидкого удару різкою чи 
батогом. Звідси і хвйськати, хвбськати. З прамови. 

Хвіртка, хвірточка — невеликі вхідні двері в тину або в 
воротях; з д. нім. РІбгїе, лат. рогїа. 

Хвіст — придаток на задній частині тіла людини, перен. 

крайня частина чого-небудь, смуга диму, пилу, валка людей. 

Б. Грінченко: Оттого що з хвостом не любить ізгадувати, II 

384 — ідеться про чорта. 

Хворий — нездоровий, див. хорий. 

Хворбст, -ту і хворост, хворосту — чагарник, давнє хврасть, 

хворость, спільнослов. хуогзГь, споріднено з д. в. нім. Ьигзі, Ногзі — 

кущі, чагарник, англосакс. Ьугзі — ліс, болг. храстьт — чагарник. 

И мьі... ємоу им нє наше... даємь... ис хворостьі (Вільна, 1499 

АЗІ 117). 

Лекс. 1627.90: Колиба — кучка з фбросту. 

Т. т. 230: Соль — друзк, суш, хворбст, сухій голи або росчки. 

Т. т. 437: Мира ел. — хворбст або прут масти пахнучеи. 

Хеврбн — місто, згадане в Біблії, назву якого Беринда 

виводить з д. євр. сЬеуга — товариство. 

Лекс. 1627.471: Хеврбн — товариство, учасниство, або 
пристаньє або заклинаньє або зависть. 

Хедер — д. євр. сЬебег — кімната, пор. Суд. 15:1, 16:9; в 
теперішній євр. мові сЬебег — школа для дітей. В укр. мові слово 
загальновживане. 

Херем — д. євр. сЬегегп — прокляття, закляття, анатема на 
людину, речі чи ціле місто, що під херемом, те все призначалося 
для Бога. На що кииено херем, те все мусіло згинути: все живе 
забивалось, маєток палився, а земля посвячувалась Богові. 
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Присвоєння херемованої речі каралося смертю. Місто, зруйноване 
на херем не вільно було відбудовувати. Хто бере щось із херему, 

сам став херемом. Євреї в Україні часто говорять: Говорю на 

хайрем. Клянусь на хайрем. Лев. 27:21, 28; Числ. 21:2,5; М 2:34, 

13:16; Єг. 7:11-12. 

Херувйм або херувикон — церковна пісня, що починається 

словами „їже херувими”, виконується під час літургії. 

Лекс. 1627.471: Херувікон — херувімская п'Ьснь. 

Херувйм — у нас назва Ангола, д. євр. сЬєшу — синонімна 
сЬєпіуі, сЬепшті; 1 М 3:24; 2 М 37:8; 4 М 7:89. Пор. Буття 3:24: 
Бог поставив херувима Херувів стерегти входу до Раю. Назва 
легендарного значення, див. гріф. Пор. у вавилонян кічиви — 

крилатий віл, качиви — аккад. заступник, це мабуть етимологія 
слова. Образ херувимів споріднений з близько-східними антропо¬ 

морфічними і зооморфічними істотами з функцією охорони, як 
єгипетські сфінкси — охоронці фараонських гробниць... На 
херувимі сидів Бог, Єзекіель 10, 43:2-5. Херувими пов’язані з 
стихією повітря, Пс. 17:11. 

Лекс. 1627.471: Херувім, єв. множество разума или излитоє 

премудрости или премудрость исполнена. 

Хиб! — рухонаслідування помилкового руху. Хвідси: 

хибнути, хиба — помилка. З прамови. Погляд М. Фасмера — див. 

хиба. 

-■ Хйжа — хатинка, хата; слово широковживане в західних 

діалектах, головно на Закарпатті і Мараморщині. Дуже давня 

загальнослов. позичка з нім. Наи8. 

А оу том сєли дєсать хьіжь татарскьіх (Сучава, 1435 Со$і. II 

494). 

Хизуватися — пишатися, хвалитися, чванитися, слово часте 

на Полтавщині та середній Наддніпрянщині. Хиза чи охиза — 

завірюха, хуртовина, хуга. П. Мирний: Приходить зима в село 
страшною хуртовиною, приводить за собою своїх діток — хизи й 
охизи та морози. Пор. стародавнє хьзь — козлова вироблена 
шкура, саф’ян. Упат. Літ. 6760: Сапози зеленого хьза, шити 
золотомь. 

Хилгіти — нагинати, пригинати що-небудь донизу; п. сЬуІіс 
.чіе; чс. сііііі ме; праслово, ц. ел. похьіл'ь — скривлений, рос. хильїй 
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— слабий, срб. хила — кривда, хиляти — дивитися зизо. Звуко- 
наслідув., див. хиль, нахилятися. 

Лекс. 1627.180: Преклони — схили. Нахилати. 

Хилитйти — постало через контамінацію хитати і хилити. 

Хиль! — рухонаслідування швидкого похилення. Звідси: 
хилйти, -ся, хильнути, нахил, хйлення. 

Химера — див. хімера. 

Хитрий — слово загальнослов., ст. сл. хьітрь, хьітрьій — 

учений, розумний, мудрий, досвічений, спритний, мистецький; ц. сл. 

хьітрьць — красномовець, ритор. Друге значення: лукавий, 

обманливий — постало пізніше. 

Лекс. 1627.277-278: Хитрець — художник, ремесник. 

Хитрость — ремеслоручноє. 

Т. т. 82: Хитрость — штука. 

Крех. П. 1560 р. ц. сл. лесть перекладає хистростю, 469, 624. 

Болг. хитар — розумний, срб. хитар — швидкий, спритний, п. 

сЬуігу, чс. сЬуїгу; праслово, *уігь від *уШі, хуаіаіі — схопити. 

Слово о п. І. 1187р.: Ни хьітру, ни горазду суда Божіа не 
минути, 37. 

Хитрість — ім. від слова хитрий. 
Лекс. 1596.14 б: Извитіє — хитрость, штука. Извитіє словес 

— хитрость В МОИ'Ь. 
Т. т. 15 б: Крамола — розрух, коварство, хйтрость. 
Т. т. 31 б: Хитрость — ремесло. 

Лекс. 1627.276: штука, самолбвка, хитрость. 

Т. т. 349: Аріфметіка — хитрость м'Ьрьі. 
Алф. 1627.325: Проньїрство, хитрость, острость розуму. 

Хить! — рухонаслідування хитання. Звідси: хитати, хитати¬ 

ся, хитнути, похитнути і т. ін. 

Хихи-хихи-хихи! — звуконаслідування сміху. Нар. пісня: Ой 

ти, старий, кахй — кахй, а я молодая, хихй-хихй! 

Хіба — пит. частка, вживається як допоміжний засіб у 

питальному реченні з відтінком здивування, недовіри. Рос. хибать 

— хитати; чс. сЬуЬа — сумнів, спорідн. з д. інд. кзиЬЬуаіі — 

хитається, дрижить. 

Лекс. 1627.201: Развй — опроч, кром, хйба. 
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Хід, ходу — рух, переміщення в якомусь напрямі, заст. похід, 

процесія, див. ходити. 

„А він — ходу дав” — сильно побіг. 

Хімера — химера; Правопис 1993 р. рекомендує як виняток 
писати замість хімера — химера, тому що це слово давно засвоєно 
укр. мовою. Химера в гр. міфології — бридка потвора, описана в 
Іліаді в пісні VI: спереду лев, дракон позаду, коза в середині, а 
дихала огнем. Тільки герой Беллерофонт на крилатому коні Пегасі 

зміг забити Химеру. Химера — символ фантастичного, нездійс¬ 

нених мрій. 

Лекс. 1627.472: Хімера — коза, спереду лев, а ззаду змій, а в 

середині хімера. 

Хімія — наука про склад різних речовин. Слово походить з 

араб, аі-кіпфа, гр. сЬешіа. Греки звали країну Єгипет СЬешіа. Гр. 

вимова хімія була тут е — це іта, вимова і. На думку деяких 

учених слово постало найперше в Єгипті, і єгиптяни глибоко знали 

хімію до п’ять віків до Р. X. 

Хіна, хінін — алкалоїд, успішний у лікуванні малярії, 
здобувається з кори хінного дерева. Її лікувальні якості відкрили 
індійці і назва індійська прийшла в Європу через італійське 
посередництво; італ. СЬіпа, назва дерева сЬіпасЬіпа. 

Хіни — чах. сир. назва Китаю під назви старої династії Тсін. 

Китай, китаєць, китайський — від власної назви тунвузького народу 
Кетай, що завоював північний Китай. В Галичині під п. впливом 
Хина, хинський, на Сході тільки Китай, китайський. 

Хіонія — заст. жін. ім’я. 

Лекс. 1627.472 : Хіонія — сніжная. 

Хіротонія — висвячення в єпископи, чи в ієреї або в діякони 

від гр. сЬеігоЮпіа — піднімання рук для обрання. Ставлення в 

іподиякона чи в читця зветься хіротезія від гр. сЬеігоіЬезіа — 

рукоположення. Назви здавна вже поплуталися. Правильніше: 

перше треба хіротонія — обрання, а потім хіротезія — рукополо¬ 

ження. 

Хітбн — д. євр. кипопеї, кеіопеї; Йов. 30:18; Пісня над 
Піснями 5:3; звідси гр. сЬЬоп — спіднє вбрання, довга сорочка без 
рукавів. В арам, кеіїап, кіпап, араб. каПап, кіиап, пор. укр. катанка. 

Хітон — це монаша верхня довга одежа, сучасний підрясник. 
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Лекс. 1596.31; Хітон — кошуля. 

Лекс. 1627.472: Хітон — кошуля або кабат суптелноє а 
тонкоє ОД'ЬНЬЄ. 

Хіть — бажання від хотіти, див. хотіти. 

Лекс. 1596.31 б: Хотеніє— хоть. 

Хламида — греко-римська мантія, піднесена на правому 
плечі і закрита кнопкою. Так називали і королівську мантію. 

Лекс. 1627.472: Хламйда — юпка, делюрка, зри хлямис. 

Т. т. 278: Хлямис — жоли^рская шата, копеняк. 

Хлап — так звуть в Україні наймолодшу картонну фігуру, 

цебто валета. Назва походить від старочеського сЬІар — найниж¬ 

чий ступінь громадський, наше холоп; пор. влада, власний. Див. 

хлопець. 

Хлеп — рухонаслідування пиття. Звідси хлептати, хлебтати. 

З прамови. Собака хлепче воду. ^ ' 

Хлип! — рухонаслідування плюскоту. Вода в черевиках 

хлип-хлип! 

Хлипати — посиленно судорожно вдихати, втягувати повітря, 

переважно від плачу або від сміху, плакати. Див. хлип! З прамови. 

Лекс. 1596.25 б: Рідаю — хлйпаю. Ріданіє — хлйпаньє. 

Лекс. 1627.155: Плачу, хлйпаю, хлйпаєш. 

Хлйпання — ім. від хлипати. 

Лекс. 1627.36: Хлйпаньє, гуденьє, гук. 

Хліб — харчовий продукт, що випікається з борошна. 

Основна страва людини, гот. к)аіі$, п. сЬІеЬ, рос. хлеб. Слов’яни 
запозичили це слово з гот. кіаіТх, д. в. нім. ЬІаіЬ, сучасне нім. ЬаіЬ 
— буханка, це була їх перша назва хліба, тепер нім. Вгої, староукр. 

ХЛ'Ьб’Ь. 

А оу том домоу корчму нє держати... ні хліьб продати 

(Сучава. 1434 Созі. II 670). 

Хліб духовний — засоби на прожиття вищих духовних осіб, 

які їм давав в давнину король або князь. Див. столиця. 

„Не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить 

із уст Господніх живе людина” — Повтор. Зак. 8:3, Мт. 4:4. 

Біблійний вираз, вживається, щоб застерегти людей від надмірного 
захополення матеріальними вартостями. 
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■ і; 

„Хліб утиску” — ІесЬет сау, хлЬбь вь нуждЬ — убогий хліб 
під час нещастя чи за час недолі, або під час голоду; пор. Іс. 30:20. 

Хлів — стайня, п. сЬієчу, праслово; з того ж кореня що і 
кліть, клітка, слов. назва всякої прибудови, комірки до гол. 
будови, гр. кіікіа — намет, лат. сіііеііае — лектика, гот. кІеіїЬга — 
намет, нім. Ьекег — драбина, лит, дієслово $2ІеП — спиратися. 

Лекс. 1596.31: ХлЬвина— домок, домйще. 
Лекс. 1627.278: Хл-Ьвина — домок. 

Хлоп, хлопа — давнє хлапь або холопь, але в зах. укр. 
закорінилося хлоп з п. сЬІор. В Зах. Укр. слово хлоп вживається 
вільно замість селянин або замість чоловік, муж; це з п. сЬІор. Був 
хлоп здоровий, Фр. З в. 85. На Наддніпрянщині хлоп — це 
принижуюча і зневажлива назва, тут тільки селянин, селянка. Але 
слово хлопець для нежонатого вживається вільно, бо давно 
втратило образливе значення. Хлопня на Сході тільки селянство, 

хлопський — тільки селянський. 

Хлопець — давнє холопьць, слово хлоп походить від старо- 

слов. хлапь — раб, слуга, східнослов. холоп. Здрібніла форма 
„хлопець” — це молоденький раб чи слуга, за польським сіїїоріес. 

З бігом часу значення слова змінилося на молоду людину взагалі, а 
старе „раб” призабулось. 

Рясне в укр. мові: хлопак, хлопкб, хлопський, хлопча, 
хлопчик, хлоп’я і т. ін. Б. Гр. IV 402-403. 

Лекс. 1627.60: Дитя, хлопець або дЬвчина. 

Хлюп! — звуконаслідування удару води об щось чи чогось об 
воду. Хлк5пати, хлюпнути, хлюпання. „А вона хлюп на мене 
водою”, Воропай, 32. 

Хлюсть! — звуконаслідування удару по воді. 

Хляб — арх., давня назва прірви або виру. Див. хляп! 
Лекс. 1627.277: Хляб — гвалтовная вода, прорва, окниско, 

мЬстце урваноє в рЬцЬ где вода рачій ллється, а не течет. Хляби — 

прадухи водньш, гвалтовная вода. 

Хляки — див. фляки. 

Хляп! — звуконаслідування удару по чому, звичайно руками. 

Звідси хляпати. З прамови. 

Хльось! хлость! хлюс! — звуконаслідування удару руки, 
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батога, нагайки. Звідси хльоскати, хльоскання, хлоста. 

Хм! Гм! — вигук, звуконасл. при незадоволенні, підозрінні. 

Хмара — маса пари, яка зависає в атмосфері, п. сЬшига. По 
рос. хмара це облако, це слово вжив, і в староукр. мові облако, або 
облак, натомість в рос. мові похідні від цього діал. смурьій — 

темносірий, смура, літ. пасмурно; срб. насуморити се — захма¬ 

ритися. Прикм. хмурий, похмурий — ніби хмарою вкрився. Щодо 
слова хмара М. Фасмер припускає контамінацію слів хмура — 

облако і пара; хмура — виражальне слово негативної емоції. 

Лекс. 1627.324: Сумрак — хмура. 

Хмарочбс, -са — високий дім, що ніби хмар досягає, хмари 
чеше. Хмарочоси типові для новочасної американської архітектури 
для якої головний принцип є простота і функціональність. Ці 
принципи були запозичені на Україні в 20-их роках, коли Харків був 
столицею України і застосовані при плануванні на площі Дзержин- 

ського будинку Держпрому, Будинку Державної промисловості, 

арх. Сергій Серафімов і Самуїл Кравець і Будинку Центрального 

Комітету, арх. Яків Штейнберг. Перший мав вежу у 12 поверхів і 

63 метри висоти; другий мав вежу у 14 поверхів. Але враження 

величності походило не стільки від висоти, як від об’єму. Будинок 

Держпрому мав об’єм в 347 тисяч кубічних метрів. Під час війни 

всі ці будинку були знищені, проте каркас зостався і за останній час 

вони були відбудовані. 

Американська укр. письменниця Докія Гуменна склала інше 
слово для цього поняття — „хмаросяг” і назвала свій роман 1962 р. 

„Серед хмаросягів”. М.Л.К. 

Хміль, хмелю — 1. однорічна або багаторічна витка рослина 
родини шовковицевих, деякі види якої використовуються у 
пивоваренні; 2. який небудь п’янкий напій; 3. стан п’яніння від дії 
алкоголю. Давнє хмєль і хм-Вль, хмєлєвий, хміьльний, хмєльникь. 

Відти і прізвище Хмельницького, який походив з давнього помі¬ 

щицького роду, названий у фолькльорі з симпатією „Хміль”. „Від 
того хмелю очуняти не можу і донині”, Р. Іванчук, Бл. д. м. Госп. 

134-35; тут слово використано переносно, в значенню ірраціональ¬ 

них чинників. 

Тамо овцї пасїти... или хмиль сьбираючиа (Корочин Камінь, 

1458 МіЬаіІезси Оос. 120). 

А. Брюкнер вважає, що назва хміль походить від східних 
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фіно-угрів, татар, пор. чув сЬитІа, татар. сЬотІак, угор. котіо. 

Хміль мав велике значення у весільних обрядів слов’ян, 

молодих обсипали хмелем. Від слов’ян слово кочувало на Захід, 

див. лат. Ьитиіиз. 

Хмурний, хмурнйй — див. хмара. 

Хббот — витягнута рухома носова частина морди в слонів та 
інших тварин. Первісне значення в старорус. мові — хвіст, словен. 

морський полип. Корінь хоб- відноситься до руху або звисання, 

лит. звисати. 

Лекс. 1627.278: хобот — хвост. 

Ховати — класти що будь в таємному місці, що ніхто не міг 
знайти, п. сЬоууас — укривати. Слово західно-слов’янське, чс. 

сЬоуаП — плекати, сЬІУа — няня, луж. сЬоууаз. Етим. неясна. 

Лекс. 1627.251: Сохраняю — сховую, заховую. 

Т. т. 281: Храню — ховаю. 

Заховати кождого. Катих. 1645 р. 87. 

Ховзькйй — діал., ковзький. Див. ковзь! 

Лекс. 1627.165: Ховскій, слизок. 

Ходатай — ц. сл. ходатай, те саме що ходач, особа яку 

обирають і посилають куди-небудь з певним доученням. Від слова 

ходити. 

Лекс. 1596.31 б: Ходотай — посредник, иднач. Ходотайствую 

— иднаю, справую. 

Ходйти — ступаючи ногами, змінюваати місце в просторі з 
певною метою. Спільнослов. слово, крінь *зкесі, *зкос1, гр. 

зкесЗаипуті — розганяти, лат. зсапсіо, сіізсепсіо — сходжу, лит. 

зкепсііи — тонути. Спорідненість з цими словами доводиться 
наявністю давньорус. форми шьдль — йшов. 

А межи волоскою зємлєю какь издавна оу л-Ьсь ходили такь 
и нинт» ходити иміьють (Ланчица, 1433 Р 125). 

У староукр. мові вже зустрічаються і значення переміщатись 
неодноразово і їздити: 

А коли боудєт лєд а имоут ходити оу брод (Сучава 1456 Созі. 
II 790). 

А сь гЬми гроши волно имг ходити и торгувати (Сучава 1405 

Собі. II 631). 

Ходіння — ім. від ходити, рос. хождение. 
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Лекс. 1596.33: Шествіє — хоженьє. 

Хозари — назва народу тепер є багато географ, назв — 

Козари, Козарка і т. ін. див. хазари. 

Холера — гостроінфекційне епідемічне шлункове захворю¬ 

вання, супроводжується блювотами і дуже сильними прогосами, 

які приводять до дезгідратації організму і через це до смерті, в наш 

час зустрічається рідко і коли появляється, то швидко ставиться 

під контроль. У п. мові слово також лайка. Слово виводиться з гр. 

сйоїега від сЬоІе — жовч, але можливо, що грецьке походить від д. 

євр. Ьоіі — хвороба й гай — зла, отже Ьоіі гаЬ — зла хвороба. 

Холерик — 1. людина хвора на холеру; 2. людина з енергій¬ 

ним, але неврівноваженим типом нервової системи, відмінна від 
флегматика і меланхоліка за грецькою класифікацією темпе¬ 

раментів. Від грецької назви жовчі — див. холера, бо вважалось, 

що така неврівноваженість спровокована поганою функцією 
жовчного пузиря. 

Холм — невелике підвищення, праслов., рос. холм, словен. 

Ноїт, болг. хьлм, ст. сл. хльмь. 

Слово о п. І. 1187р.: Притопта хльми и яруги, 21. 

Лекс. 1627.280: Холм — пагорок. 

Холод — низька температура повітря. Ст. сл. хладь, 

спільнослов. *сЬ1ос1; рос. і укр. повноголосся — холод; чс. і 
балкаиське — хлад, іидоєвр. корінь *$ко1 — холодний; сканд. Ьеіа 

— іній, лит. $7а1їа$ — холодний, яг.акі — мерзнути. 

Собачий холод — собака звичайно в зимі на холоді, холоді 
сильному. Звідси: собачий холод — це дуже сильний холод. 

Холодець, дцю — зах. укр., студенець або драглі, це холодна 

страва із дрібно покришених овочів або із охолодження м’ясного 

чи рибного відвару. 

Холодний — прикм. до слова холод, форма найбільш 

поширена на Наддніпрянщині, тоді як на Галичині і Волині кажуть 

переважно зимний, а на Закарпатті і Мараморщині студений, 

студено, 

Хблоп — ст. сл. хлап'ь — слуга, раб, наймит, друга ст. сл. 

форма — холопь — раб, невільний, слуга, робітник. Так само ст. 

сл. холопии і хлапии, холопити — служити холопом. Рос. холоп, п. 

сЬїор — селянин, міцний мужчина, чс. сЬІар — холоп, мужчина; 
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срб. хлап — слуга, те саме словен. Ьіарес. Укр. хлопець — 

парубок, а хлап — масть у картах. 

Холостйй, холостяк — неодружений, в укр. мові дуже рідке, 

в рос. мові часте. В Словн. Б. Гр. IV 409 цих слів нема, а в Рос. укр. 

Словн. 1962 р. ст. 760 подаються як українські: холостий, 

холостяцький, холостяк. В укр. мові панує парубок, парубоцький. 

Див. стародавнє, ст. сл. хластии, хлачьба, хлакьіи. Слова холостий, 

холостець відомі у Срезн. III, 1386 з XVI віку. 

Холуй — слово з російського, але нерідке і в мові україн¬ 

ській, як підлизник, лакиза, лакуза. Походження не вияснене, 

може однокорінне з нахал — рос. нахаба. Склад хол-уй. Те, що й 
хам, говорять головно про прислужників, підлизників. 

Хомй, -ми — 3. У. Тома, -мй; чол. ім’я, ст. сл. Фома, д. євр., 

арам, іеот — близнюк. 

Лекс. 1627.411: Фома — двоякій. 

Т. т. 12: близняк метафорично дводушен купно разом и 
двоєумен. 

Мьі К Н А з двдь дмитриєвич... хома билюрминь... чинимьі 
знамєнит. Лучниця, 1388 Р 38-39. 

Хома невірний — крилатий вираз, який постав в Євангелії 

Івана 20:24-29. Апостол Хома перше висловив був невіру в 
Воскресення Христа, Ів. 20:24-25, а побачивши Христа по Воскресін¬ 

ні увірував, Ів. 20:26-29. 

Хомут, -та — давнє хомуть (з юсом великим) — шийна 

частина кінської упражї з тур. камут — того ж значення, Дм. 500. 

Згідно твердженню Олжаса Сулейменова, „Аз і Я”, ст. 146- 

147 слово упряж також тюрське з булг. піраг — з’єднання, пірам 

— з’єднати. 

Хор, -у — співучий колектив, що спільно виконує вокальні 

твори з гр. СІ10Г05. 

Девять єст хбров Аггелских. Катих. 1645 р. 7. 

Хор^я — з гр. сЬогеіа — танок, захворювання нервової 

системи, що характеризується мимовільним сіпанням, гримасами, 

некоординованими рухами; див. Бітова недуга. 

Хорйв — назва гори Синай, де Бог оголосив свій закон ТогаЬ. 

Наука Мойсееві, д. євр. СЬогєу — суша і гр. СЬогеЬ; ст. сл. Хоривь. 

Див. 2 М 17:6, Суд. 6:39 і ін. 
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Лекс. 1627.472: Хорйв — пуща або зопсованьє, або вьісхлость 
або міьч (горе). 

Хбрий, хворий — нездоровий, п. сЬогу, праслово, первісна 
форм хворий, також у старочс. мові сйуогу; суч. чс. сЬогу, сЬогоЬа, 

праслово, рос. хиреть — чахнути, слов. Ьігауоні — чахота, 
туберкульоз, Ьігаїі, Ьігау, Ьігауес з того ж гнізда; ц. сл. прохирель 
— підлий, авест. Ііуага — рана, д. нім. 5\уєг — біль, нім. 5сЬ\уаге — 

пухлина на шкірі, болячка. 

Много хорьіх'ь Єлеєм'ь мазали и уздоровляли. Катих. 1645 р. 

59. Єсли хоруєть кто... там само. 

Хорбба або хвороба — п. сЬогоЬа — порушення функцій 

організму; див. хорий. 

Лекс. 1596.19: Недуг — хорбба. Недугую — хорую. 

Недугованіє — хорованьє. Недужьій — хорьій, хоруючій. 

Т. т. 20: Немощ — хорбба, недужость. Немощенствую — 

хорую. 

Лекс. 1627.87: Хорбба з природьі. 

Т. т. 188: Зараза, хорбба, 

Т. т. 277: Френчюга — франца, хорбба блудних (це пранці або 
сифіліс, див. пранці). 

Т. т. 303: Червеница — хороба. 

Т. т. 312: Язя — хороба, недуг. 

Т. т. 414: Хороба жолтая. 

Хорббрий — відважний, мужній, енергійний; ст. сл. храбрь, 

спільнослов. сйогЬ-Ьгу, рос. храбрьій, п. арх. сЬгоЬгу, срб. храбар, 

храбрен; чс. сЬгаЬгу, лит. хкагЬ.я — гострий на смак, нім. хсЬаИ — 

гострий. 

Слово о п. І. 1187р.: Игорева храбраго пл'ьку. Ваю храбрая 

сердца. Изрони душу изт> храбра гЬла. Храброму Мстиславу. 

Наведе хробрьія плькьі. Храброму Святьславичю. Ольгово 

хороброє гніздо. Храбріи русичи. Храбрая князя. 

Лекс. 1627.280: Храбрьій — мужньїй, хорббрьій. 

Хоровбд, хороводу — старовинний слов’янський масовий 

народний танець; рос. хоровод, чс. сЬогоуосі від слів хор (гр. сЬогеіа 

— танок) і водити. Див. коровод. 

Хоронйти, охороняти — це тепер боронити. Але ст. сл. храна 

— їжа, так і південносл. Л. Булаховський, 59. Тому ст. сл. хранити 
— берегти і годувати. Пор. болг. храна — їжа, корм, жита, а храня 
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— годую. Те саме і в срб. храна — корм, їжа, хранити — годувати, 

берегти. Див. похорон. 

Хорбший — добрий, гарний; рос. хороший. У Панд. Никона 
XIII в. знаходимо: хорошаниє — величання, хорошавьій — чепурун, 

франт, хороший — красивий, гарний. Церковь хорошу, хорошо. 

Хороший — і в матеріальному і в чеснотному значенні. Слово 
східнослов’янське. Походить може від назви божка Хоре, а саме 
через протобулгарську форму цього імені — Хурша; див. Хоре. 

Хоре — давньорус. Хгрсь — східнослов. божество сонця, 

можливо, і місяця; його культ прийшов з Сходу вірогідно через 

булгарське посередництво, де він називався Хурша, див. хороший. 

Булгари взяли цей культ від іранців, де цей бог називався Хуршет 

— сіяюче сонце, авест. *хуаге заеіеш — отже зрештою це божество 

індо-євр. В пантеон Київської Русі був заведений Володимиром 

перед хрещенням. М.Л.К. 

Слово о п. І. 1187р.: Великому Хрьсови вл*ьком*ь путь 

прерьіскаше. 

Хорувати, хорую, хворувати, хворію — давнє хоровати, 

хороую і хворовати, хвороую. Див. хворий. 

Хоругвй, -ви або хоругов, - гвй — прапор. Деякі виводять це 
слово з гр. сЬоге§іа, інші з монг. огоп§о, що є більш вірогідним. 

Слово о п. І. 1187р.: Біла хоруговь. 

У староукр. мові ХІУ-ХУ ст. означало військовий прапор або 
військовий загін. 

Уставл ємь иже каждьій рьіцерь алюбо простьіи зємєнїн'ь 
коли хороугьви поднєсоут іито умель своєго мєстца етєрєч, а 
хороугвї своєи бороніть, XV ст. ВС 10 зв. 

Хоружий чи хорунжий — Др. І. Крип’якевич зо Львова пише 
нам: „У Самовидця, в щоденнику Марковича і в інших джерелах 

ХУІІ-ХУІІІ ст. звичайно вживається форма „хоружий”, а вже в 

„Чорній Раді” П. Куліша маємо „хорунжий” з польського сЬогцгу: 

котрої форми вживати?” Старослов’янське хоронггьі — прапор 

також хоронгьвь, хороуги, хороугьвг, це здається дуже стара 

позичка з монголського огоп^о, *Ьогоп£о (Изв^стія УІІ 2, 295, Е. 

Ветекег, 398, А. Вгііскпег, 182). У давній мові слово дуже часте, 

напр. в „Слові о полку Ігоревім” Біла хоруговь. Той, хто носив 

хоругов, віддавна звався у нас хороужій. Посада офіційного 
прапороносця дуже рано повстала в Польщі, — це був сЬоідге, 
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пізніше сЬогдіу, з Польщі слово пішло й на схід, пор. рос. хорунжий 

— перший офіцерський чин у козачих військах. В Україні міцно 

жила своя стара форма хоружій, так у Ланчицькій грамоті 1433 р. 

читаємо миколан с коєлца хоружии; В. Розов, 122, Порицький 
запис 1450 р. хороужии луцький Каманин: Пал. Изборникт». В 
Словнику П. Беринди 1627 р. церковне знамєносєць перекладається: 

прапорщик, хоружій. На Полтавщині, в Роменскім повіті є велике 
село Хоружівка; часте прізвище Хоруженко; в м. Брусилові був 
селянин Хоружии. Але в XIX ст, підо впливом російським і 
польським защіплюється форма хорунжий, так у П. Лукашевича 
(Малоросійскія думьі, 1836 р.) читаємо вже в думі: Попереду 
хорунжий іде (пор. Колесса 107); У Приказках Номиса 1864 р. ч. 

7291: Лучче живий хорунжий ніж мертвий сотник. Два останні 
приклади показують, що форма хорунжий добре відома в народній 
мові, а коли так, то не легко вертати свою старшу форму „хору- 

жий”. У всякому разі „хоружий” — своя стародавня форма, 

хорунжий — форма чужа, польсько-російська. 

Хосен, хосенний — дуже поширені в західноукраїнських 

говорах, у мові літературній не вживані, східним укр. говорам 

зовсім не знані. „Хосен” повстало з тюрського хазна, казна, 

„скарб” через мадярське Ьазгоп — „користь, прибуток”; слово 

помандрувало й до мови української, де широко розійшлося, 

зберігаючи мадярське значення. Слово „хосен” чи „хусен” 

знаходимо вже в карпатських пам’ятниках XVI віку. В північно- 

сербських краях вираз „хасна” — користь, дуже поширений, за 

мадярським впливом, але літературна мова оминає його. В Канаді 

й Америці ці слова хосен, хосенний, вихіснувати загально вживані, 
бо занесені сюди емігрантами з Галичини. В літературній мові 

вживаємо: користь, корисний, використовувати, а не хосен, 

хосенний, вихіснувати. 

Хотйна — жін. ім’я, зм. Хотя, ст. сл. Фотинія з гр. РЬоїіпіа, 

див. Фотинія, калькою з нього є дуже популярне в Росії і на Україні 
— Светлана, Світлана. 

Хотіти — ст. сл. хотіти — сильно бажати, вимагати; рос. 

хотеть, п. сЬсіес, болг. ште допоміжне дієслово в утворенні 
майбутнього часу, срб. тьу, тьеш, тье; лит. кеіеп — хотіти. 

Грамота в. к. Мстислава, 11 ЗО р.: Которьш почьнеть хотЬти. 

Слово о п. І. 1187р.: Хотя птицю вь буйстві одол'Ьти. Хочу 

бо копіє преломити. Хотят прикрьіти. Галици хотять полетіти. 
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А по старьімь дорогами гостємь поити куда хочєть (1366 Р 
14). 

А кто бьі хотЬль то’Ь пороушити таковьш да єст проклять от 
господа Бога (Гирлов 1494 ВИ II 163). 

Хоть — арх., бажання, ім. жін. роду від дієсл. хотіти. 

Лекс. 1627.280: Хотеніє— хоть. 

Убозство доброволноє котороє при самой хоти и сердцу 
члов-Ьчимь найдується. Катнх. 1645 р. 75 б. 

Хоть — арх., бажана, мила жона; чс. сЬої, словац. сЬоІ'а — 

жона. Але на східнослов. грунті це слово зустрічається тільки у 
Слові про Ігорів похід, де наявно багато тюркізмів і тому більш 
вірогідне для цього слова в даного пам’ятника тюркське джерело. 

Черньїх 29 висловив думку, що це татар, катуня — татарська жінка, 

але татари прийшли пізніше від написання Слова, отже це мабуть 
якась інша монгольська мова — половецька чи булгарська. 

Слово о п. І. 1187р.: Забьів своя милая хоти красньїя 

Гл’Вбовни свьічая и обьічая. 

Обьічай тут не звичка, а те саме що в болгарському обичам — 

люблю, отже любов, ласка. 

Хоть — хота, хотє, хотя — староукр., сучасне хоч, допусто¬ 

вий сполучник і частка, див. хоч. 

Хота моєго слоугоу какь єго слоугоу видь. (1484 ЯМ). 

Лекс. 1627.46: Лакотьі єдати хоть троха. 

Лекс. 1627.166: Поне — хотяй, хоть. 

Отже хоть утворене з дієслівної форми. 

Хохбл — чуб. Так росіяни дражнять українців. „На Поділлі 
українці себе не забувають і хоч що кажи, не розердиш їх так, як 
словом хохол”, Свидн. 16. 

Хоч — з давнього хоть, допустовий сполучник, творить багато 
фразеологічних виразів: хоч плач, хоч світ за очі йди, хоч танцюй, 

хоч з блеску втікай, хоч убий, хоч кинь, тимно — хоч око виколи, 

хоч вовком вий, хоч у гріб кладись, хоч кілка на голові теши йому, 

— а йому все одне, все робить своє і т. д. 

Хоч Маєстатьі, хоч Панства. Катих. 1645 р. 4 б. 

Храм — ц. сл. храмь; культова споруда, призначена для 

релігійних відправ будь-якої релігії, в християнстві — церква. За 
архаїчними віруваннями сама хата, в якій мешкає людина є храмом, 
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тому і етимологічно слово храм походить від слів із значенням 

будинок: рос. хоромьі, повноголосна форма південнослов. храм 
означає великий, пишний будинок, а ц. сл. храмт>, храмина — просто 

хата. Праслово, спільнослов. *сЬогт, х походить з ск, отже слово 

споріднене з нім. 8сЬігш, з *5кегта — охорона, суч. значення 

парасоля. Ц. сл. чремь з *$кегт — намет. 

Мьі князь Михайло Ивановичь прьідалисмо на храмь Пречис¬ 

тої Богоматерьі землю Мстиславль, бл. 1500 АСД II №4. 

Лекс. 1596.31: Храм—дом. Храмина — дом, домок. 

Храповйцького завдати — сильно хропіти, див. хропіти. 

Хребет — осьовий скелет вищих ссавців і людини; рос. 

хребет, п. §ггЬіеі, праслово, спільнослов. зкгьЬьї, ц. сл. хрьвьть, 

срб. хрбат, слов. ЬгЬеІ — спина, §6гякі, ЬгЬеІ — гірський хребет; 

гірський хребет — це вершина ряду гір, чс. сЬгЬеї, походить від 
хриб — пагорок, срб. хрид — скала, словен. ЬгіЬ — холм, отже 
ідеться про два слова різного походження, як і в укр. і рос. мовах 
стали омонімами. 

Лекс. 1627.317: Задняя — хребет, задок. 

Т. т. 318: Междораміє — хребет. 

Хрестити, христити — основний християнський обряд, одне з 
сім таїн-сакраментів, через який певна особа, в першу чергу 

немовля, прийнята в християнську общину. Відповідає єврейському 

і махометанському обрізанню. В процесі хрещення дана особа 

занурюється у воду або окроплена водою в пам’ять занурення 

Христа в р. Йордан. Щодо фонетичного аспекту слова І. Огієнко 

вважає правильну для укр. мови форму христити, а не хрестити і 

пояснює: „Давні рь, рь, ль у живій східноукраїнській мові, коли 

вони шахоцчтьсч у відкритому складі поміж приголосними, 

звичайно вимовляються ри, ли, але в деяких інших говорах 
вимовляються різно: ро, рі, ре і ін., а тому новий академічний 
правопис наказав писати тільки: гримати, гриміти, дрижати, 

дрижаки, кривавий, кришити, тривати, тривога, чорнобривий і т. ін., 

так само: христити, хрищений, перехрищувати, Водохрища (ідеться 
про правопис 1929 р. М.Л.К.). В давнину було крьсть, крьстити, 

пізніше стало кресть, крестити, але було й крист, крьість і ін., 

запозичене від давньогерманського СЬгі$1, Сгілі, а це від Христос, 

гр. СЬгузіоз. Вимова „христити” частіша за вимову „хрестити”, 

слово „хрест” має е як в складі закритому”. 

Сучасна правописна норма: хрестити. 
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Те саме стосується на думку І. Огієнка і слова хрестоматія. 

Хрестоматія — повинно писатись христоматія, бо походить з 
гр. кгузіошаїЬеіа. Це збірник вибраних творів або уривків з них, 

складених як навчальний засіб, напр. хрестоматія давньої укр. 

літератури Ол. Білецького. 

Хрещатий — від слова хрест, слово дохристиянське, назва 

квітки „барвінок хрещатий'’. По 988 р. постала назва вулиці в 

Києві, де князь Володимир хрестив киян: Хрещатик. 

Це зауваження І. Огієнка, але тут потрібно іти далі і підкрес¬ 

лити, що злиття слів хрест і Христос сталось тільки в слов’ян, в 
інших індоєвр. народів це слова цілком відмінні — нім. Кгеиг, фр. 

сгоіх, лат. сгих, це первісно символ вогню, який добивався тертям 
двох шматків дерева, покладених навхрест. На думку О. Брюкнера, 

Біо^пік еІутоІО£ІС2пу ^е2. ро!$кіе§о, 185, перенесення слова Христос 
— помазанець на слово хрест стало можливим тому, що в слов’ян 
збереглось слово крьст — іменник збережений у присл. охрест. 

Ол. Бркжнер вважає, що польське слово для хреста кггуг походить 
від непрямого відмінка лат. сгих — сгисет, яке прийшло через д. 

нім. кгіи2е до слов’ян. Отже думка Ол. Брюкнера розходиться з 
думкою І. Огієнка, див. гасло хрестити, що з самого початку слов. 

Христос і хрестити мають спільне походження, основним словом 

будучи Христос. Але оскільки сам І. Огієнко твердить, що 
„хрещатий” — це дохристиянське слово, а воно відноситься до 

рослин, які мають форму хреста, то мабуть треба йти ще далі і 

відшукати корінне дохристиянське слов’янське слово для поняття 

хрест, яке має кількатисячно річну давність. М.Л.К. 

Хризма або хрисма — гр. іо гпігоп кгізша — тайна причащання 

св. дарів і харизмів Святого Духа, яка здійснюється покликанням 

Святого Духа і миропомазанням, тобто помазанням єлеєм — 

священною олією — і має як підставу низходження Святого Духа 
під час хрещення Ісуса Христа в р. Йордан. Це одне з таїнств 

Православної Церкви. 

Лекс. 1627.472: Хрисма — помазаніє. 

Хризма або Миропомазаніє. Катих. 1645 р. 46 б. 

Хризостбм або Златоуст — грецьке прізвисько знаменитого 
візант. проповідника Йоанна Златоуста, який помер р. 407 н. е. 

Лекс. 1627.472: Хріісанф — златоцв-Ьтен, златьій цв'Вт. 

Хрисовул, -ла — з гр. сйгузо* — золото, лат. Ьиііа, печатка — 
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так зветься на Сході, у болгар, сербів грамота з золотою висячою 
печаткою, у рум. мові слово Ьгізоу поширилось на грамоту, видану 
румунськими воєводами з їхньою печаткою, якою дарували 
помістя або боярський титул. 

Христйна — жін. ім'я, гр. Христова. Ім’я західноєвр. дуже 
популярне. 

Лекс. 1627.472: Хрістіна. 

Християнство — одна з трьох монотеїстичних релігій, 

головна догма якої віра в Ісуса Христа, Божого Сина і в його 

воскресіння. 

Християнізація — несення всьому світу науки Христової як 

велить Єв. Матвія 28:19-20. 

Христодул — чол. ім’я, гр. раб Христа, див. Феодул. 

Лекс. 1627.472: Хрістодул — Хрістов раб. 

Христос, Христа — в христ. релігії Син Божий, одне з трьох 
іпостасів Божества: Бог-Отець, Бог-Син і Святий Дух. За 
Євангеліями його ім’я було на д. євр. мові Йєшу — скор. форма від 
Йєшаяху — Бог врятував, а друге ім'я Христос — грецьке, але як і 
Ісус має єврейську основу, це грецький переклад євр. Месії — 

Машіях — помазанець Божий, див. Мессія. 

Лекс. 1596.17 6: Месія — Христос, Помазапец. 

Т. т. 31: Хс — Месія Помазанец. 

Христос викладається Помазапец. Катих. 1645 р. 16. 

Христофбр, -ра — чол. ім’я, ст. сл. Христофорв, гр. 

Христоновець. 

Хрнстя — жін. ім’я, нар. від Христина. Див. Христина. 

Хрін, хріну — часом хрон, хрону, або хрін, хрону — давнє 

хр'Ьн'ь — трав’яниста овочева рослина з потовщеним коренем, 

їдким і гірким смаком, вживається як приправа до їди. 

Хро-хро-хро! хру-хру-хру! — звуконаслідування голосу 

свиней. Звідси хрокати, хрюкати. З прамови. 

Хронологія — літочислення від гр. сЬгопоз — час і І0£0$ — 

вчення. Наука про встановлення часу подій. Римські історики 

рахували час від заснування Риму — візантіські від створення світу, 

але на відміну від євреїв, які вважали, що це сталось 3761 р. перед 
Христом, візантійський історик Амартолос вважав, що це сталось 
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5508 років перед народженням Христа. Ця система була перейнята 
і в староукр. і в румунських літописах. Це, так звана. Константино¬ 

польська система. Згідно цієї хронології Хрещення Русі мало місце 
роу 6496, за нашим літочисленням роу 988. Олександрійська 
система, прийнята в Москві, вважала, що створення світу сталося 
року 5500 до народження Христа. За єврейським календарем рік 
1994, це рік 5755. 

Хронометр, хронометра — з нім. СЬгопотеїег — точний 

годинник, який використовується в астрономії. 

Хроп! — звуконаслідування сонного хропіння. Звідси: 

хрипіти, хрипка, хропіти, хропак, хроптй, хропнути. З прамови. 

Хроп! хряп! — звуконаслідування удару, кидання. Звідси: 

хропати, хропнути, -ся, хряпати, хряпнути. З прамови. 

Хропіти, хроптй — видавати хриплі звуки уві сні. Затинав 

хропака — спав і хропів. Хропе на всі застави — сильно хропе. 

„Штепан ліг і швидко захропів”, Гонч. Л. і зб., 26. 

Хрум — звуконаслід. слово їди. Звідси хрумтіти — видавати 
хрускіт під час розжовування їжі. „Вечеряє в темряві хлібом та 
ковбасою, що так смачно хрумтить у нього в зубах”. Гонч. Л. і зб., 

26. 

Хрунь — діал. свиня, слово звуконаслід., використане і як 
лайка по відношенню до зрадника національних інтересів. 

„В деяких селах кажуть на свиню — вибачте за слово — 

хрунь. У нас кажуть, що свиня рохкає, а в інших селах, де я був на 
войні, кажуть, що хрунь хрунькає”, „Час”, Чернівці, 5 січня 1933 р. 

Рогізнянськии. 

Хруп! — звуконаслідування відгризування, ломлення. 

Звідси: хрупати, хрупотіти. З прамови. Про сніг кажуть, що 

хрупає під ногами, бо видає гріск. Також хрупає людина, яка видає 

трускт під час розжовування їжі. 

Хрусь! хряск! хрясь! — звуконаслідування шуму, тріску, 

удару, ламання. Звідси хруснути, хрустіти, хряснути, хряскати. З 

прамови. 

Хто — питальний і відносний займ., давньорус. кьто склада¬ 

ється з корінної частини кт> і частки то. Юь — це займенниковий 
компонент використаний у слов. мовах для розрізнення назв осіб 
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від назв речей, для яких використ. основа чь: кьто — чьто. Поруч 

з кь було ще кий. Еволюція займ.: кьто — кто — хто. Хто 
появляється вже рано, напр. Іпат. Літ. початок: хто почал 
княжити. 

Худий — ст. сл. худь; 1. сухий, тонкий, зголоднілий; 2. 

недобрий, поганий. Худий протилежний то тлустого. Натомість 
срб. худан — поганої якості, слоіз. Ьисі — поганий, злий, сердитий, 

НікІіс — чорт. 3. негарний, слабий. Слово загальнослов., рос. 

худой, п. сЬисІу — це в основному слова з значенням малотілий. X- 

пішло з первісного ск-: лит. §каис!и§ — болісний, зкисігиз — 

гострий, споріднено з словами паскудний, див. рос. скудньїй — 

бідний, хуже — гірше; ц. сл. кудити — псувати. 

Життя св. Бориса: Слава хужша паутиньї. 
Слово о п. І. 1187р.: Не худа гнізда шестокрилци, 32. 

Т. т.: Худу струю иміья, 42. 

Худоба — домашній скот, первісно може мізерний, пор. 

худий. Друге значення чи не старше — майно, маєток, мізерний 

спадок. В Національнім Музеї у Львові на Апостолі 1573 р. є такий 

напис 1605 р.: „Войт надал с худоби своє Апостол друкованьї до 

храму”; Полтавські акти 1664 р: „Маю своєи ходоби досит, а 

чужои не хочу возит”, 8: 1668 р.: „Реєстрь ходуби Хвескосковой: 

подушок три, ложник, плахот дв'Ь”, 132; „Розбили мене з усеи 
ходубьі, то єст гроший готових”, 56: Рудченко, Казки: „От як умер 

батько, зосталася їм худоба: млин і хлів і кіт”, II. А ось цей 
приклад з полтавських актів судових 1669 р., ст. 168 дуже влучно 
вияснює значення слова худоба: „Се осени викрадена в мене 
комора зо всТ.м'ь убозством моимь, щомь през немальїй час 
вив’Ьдевалем, гдебис моя худоба появит мйла. Тедьі теперь 
позналем у Василя Собка власную мою водниху”. А Брюкнер 
показує, що домашнім тваринам дали навмисне таку назву 
принизливу, аби „не наврочити”. "Гак само пояснюється ще більш 

принизлива назва для скота: бидло. 

Худоба ходить у чередах. 

Худобний, худібний — убогий, бідний. З західноукр. творах 
слово часте, рідке у східноукр.: Етногр. збірник, т. III: Були два 
брати: їден був богач, а другий був худобний, 108; Угорщина, т. 

XXVII: Худобна жена, 287 Грибів; А мені дай спокій, худобній 

сироті, Головацький, III, 393. Словн. ред. Б. Грінченка IV 418 

твердить, ніби „худібний” визначає „состоятельньїй” і дає приклад з 
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Г. Барвінок: Да ще й без худоби вдова, а сам він худібний, 422. Це 

не зовсім так: тут худібний — хто має худобу, звичайно, вже тим 
самим багатший від того, хто й худоби не має. 

Худбжество — арх., мистецтво, див. художник. 

Лекс. 1596.31 б: Художество, ремесло. 

Лекс. 1627.349: Аріфметика: числителная художество яже 
счисляти число. 

Худбжник — 1. митець. 2. маляр, графік, скульптор, тобто 
представник образотворчого мистецтва. Від ст. сл. худогьій — 

мистецький, умілий, стесл художьникь — митець, умілець, 

майстер. 

Лекс. 1627.50: Дебелохудожник — ґрундаль, ремесник 
грубого ремесла. 

Т. т. 277: Хитрец — худбжник, ремесник. 

Т. т. 281: Худбг — мудрьій. Художник — ремесник. 

Худбжество умноє — хитрость, ремесло, умієтность, наука Книг. 

Хулй — арх., книжн., те що ганьбить, знеславлює, дієсл. 

хулити — ганьбити, ст. сл. хулити, хула з тим же значенням. 

Слово о п. І. 1187р.: Уже снесеся хула на хвалу. 

Лекс. 1596.31 б: Хула — ганьба, блюзнірство. Хулю — 

ганю, блюзнюю. Хуленіє — поганьбеньє. Хулник — блюзнірца. 

Хуліган — бешкетник, бандит. Назва повстала від прізвища 

англійської родини XVIII в. Ноо1І£ап, що була загально відома з 
свого злочинства. 

З цим же значенням вживається в 3. У. слово бенкарт, п. 

ЬекаП — незаконна дитина, байстрюк, бешкетник. 

Хульник, -ка — арх., той який когось ганьбить, наклепник. 

Див. хула. 

Лекс. 1627.476: Много разорителен и хулников. 

Хупбвий — діал.; 1. красивий; 2. тендітний, ніжний; 3. 

нарядний, ошатний. Болг. Хубав — гарний, добрий; хубост — 

краса. Походження може бути спільне з протобулг. 

Лекс. 1627.45: Гордость — хупавость, напьіщеньє, надутость. 

Т. т. 48: Губаво, ліпо — хороше, хупаве. Надуте, бутне, бучно. 

Бучно — хупаво, Син. 12. 

Хур-хур-хур! — звукоиаслід. шуму від крил. Звідси хуркати, 

хуркнути. 
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Хура і фура — з нім. РиЬге — віз; хурман і фурман — візник, 

нім. РиЬгшапп. Також фра — віз, фірман — візник. Скільки хур 

вивіз, Свидн. 20. 

Хусен — д. євр. сЬаїап — зять, пізніше молодий, в Польщі 

вимовляється хусн, хусна і стало визначати наречений. 

Хусит — з сучасного євр. сЬизісі, перероблене з сЬцзісі, див. 

хасид. 

Хустка — шматок тканини або трикотажний виріб переважно 
квадратний, який пов’язується на голову, шию, напинається на 
плечі, з усіх слов. мов окрім укр. його має тільки польська: сЬизІа, 

сЬизіка, сЬіШесгка, паралельне до праслов. *$киі — край одежі 
спорідн. з лит. зкіаишз з тим же значенням від якиї — стрижу. 

Лекс. 1596.26 б: Судар — хустка, фацелйк и тьіж подаика. 

Лекс. 1627.42: Главотяж — хустка. 

Т. т. 263: Пояс, хустка. 

Проціди презь чистую хустку. Син. 1. 

Хуткий — швидкий, скорий; з п. сІшЦііе — швидко, сЬ^Спіе — 

охоче. 

Лекс. 1627.263: Тщалив — хутлйвий. Тщаніє — хуть. 

Хутро, хутра — шерсть, шкура деяких звірів, що йде на 

виготовлення одягу. Вичинена шкура такого звіра. З нім. РиНег. 

Хухати, хукати — дихати на щось з метою охолоджувати 

його або нагрівати. Звуконаслідувальне. 

Лекс. 1627.221: Скреньство, хухнаніє. 

ц 
Ц — двадцять шоста буква української азбуки, зветься це, в ц. 

сл. азбуці зветься ци, цебто чи, числове значення 900. Форма була 
запозичена в IX в., з гебрейської цедек. 

Цабе! — вигук на волів, щоб повернули направо. Див. собі. 

Цадик — з д. євр. сасісіік — праведний. Хто виконує все, що 
йому належить виконати з Божих заповідів; лат. ]изШ5; Пс. 7:10: 

Хасид святіший за цадика. 
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Цйлий — цілий. 

Лекс. 1627. пер.: Цалого слуги своєго. 

О. Данило Бодревич з Улична запитує: „У моєму селі 

говорить нарід „цале село”, чи то полознім? Дивує це мене, бо в 

селі нема ані одного поляка, так само й околиця чисто українська”. 

Це справді дуже цікаве питання. По багатьох містах Галичини чув 

я слова цалий та цалком, чув їх у таких місцевостях, як південна 

Косівщина гори, де про більший польський вплив мови не може 

бути. Звичайно пояснюємо ці форми польським впливом: слова 
повстали десь по сусідству з поляками, а звідти поширились і там, 

де польського впливу не було. Але надзвичайно сильне поширення 
форм цалий, цалком і в чисто українських місцевостях насуває на 
думку, чи не є це форма іншого походження. Слово щВлий — 

праслово відоме всім слов. народам: болг. цял, рос. цельїй, срб. 

цео, чс. сеіу, п. саіу, корінь широко знаний і в мовах індоєвро¬ 

пейських, напр. пруське каііимізк, гот. Ьаі1а$ і т. ін. Але цікаво що 
болгарський Апостол XIII н. знає форму дало (див. Гехісоп, 1862 р. 

Фр. Міклошіча, ст. 1107), що поруч із нашим „цалий” говорить 
може про давнину цієї форми. Пор. ще і рос. целовать і цаловать. 

Чергування "В: а належить у нас до дуже рідких, але знане: різати 

— разити, образ (перше значення „образ” — щось вирізане), лізти 

— лазити, сісти — сядати і ін. 

На нашу замітку про слово „цалий” Др. Андрій Чайковський 

подає ще одне джерело польського впливу: „Цалий, цалком 

(декуди цавком) по селах, де польського впливу нема й не було, 

можна пояснити ще так. Ці слова і багато подібних заносили до сіл 

вояки австрійської армії з так званих галицьких полків — да1І2І$сЬе 

Ке£ІтепІег — де панувала своєрідна полкова мова. В роках 1877- 

1878 служив я однорічним добровольцем при ЗО львівському полку 

і добре вивчив цю полкову мову, як чудний курйоз: німецько- 

польсько-український жаргон. В мові цій термінологія була 
німецька (Оеи/еЬг — гвер, кріс, Ва^пеї — байнет і т. ін.), було 
багато слів польських, але з українськими закінченнями при 
відміні. Цієї полковою мовою вояки писали листи додому, нею ж 
говорили вернувшися. Таку військову мову чув я в полках 80 

Золочівськім, 77 Самбірськім і 55 Бережанськім”. 

Військова служба — це взагалі сильний шлях чужоземного 
впливу. Що ж до слова „цалий”, то її не конечно треба вважати за 
польську. Форма ця у всякому разі дуже давня. Так Київський 
тестамент 1532 року: цалнм будучи. Полтавські акти 1557 р.: 



Цалий рок, 102. Шнур цалий, 113. Цалий шнур, 114. 

Цап — козел, це слово індоєвр. В архаїчному індоєвропей¬ 

ському культі вогню божеством вогню були пожертвовані домашні 

тварини самці, тому назви деяких з них були утворені з основи 
типової для слів цієї групи, див. право, правий, правда, просо, 

порося, а саме РК/РЕК, цап належить до цієї групи; лат. його назва 
сарег, рум. ар, рос. цап. М.Л.К. 

Цап! — рухонаслідування скорого охоплення. Цап широко 
відоме в укр. мові і всі слова звуконаслідувальні своїм походжен¬ 

ням. А він його цап! — схопив або цапнув — те саме. Цапати — 

хватати. Зцапати — схопити. Слово відоме багатьом слов’нським 
мовам. 

Лекс. 1627.314: Ящер — острая скора, коротои уживают до 
рукоястя шабленого, цапа. 

Цар — володар, слово дуже поширене вже в глибокій 

давнині, царевьна, царица, царицинь, царь, царьській, царьстьнє 

(царьство, царствовати і ін.). У староукр. пам’ятках ХІУ-ХУ в. 

слово цар, царський відноситься головним чином до татарського 

хана, бо московські правителі в той час ще називались „великиі 

князь”, а лише з 1547 р. взяли собі титул „цар”: 

Охмать царь один царь бьіль, а ньіне два цари єсмо з братомь 

моимь сєдиматомь (1484 ЯМ). 

Лекс. 1596.33 значення вже узагальнене: Цар — кроль. 

Царство — кролевство. Царствую, паную, кролюю. 

Слово це як і слово „король”, що походить від імені франксь¬ 

кого короля Карла Великого походить також від власного імені. У 
римлян власне славне ім’я Сае8аг стало титулом правителів 

взагалі. Перша вимова цього імені було Каесар, з цією вимовою 
запозичили це слово германські племена, яких римляни підкорю- 

иали дуже рано, щоб пізніше ними же бути переможеними, отож 
взяли це слово у формі Кеі$аг, суч. нім. КаПег, але згодом дифтонг 
ае став вимовлятись е, а десь у ІУ-У-му віках звук к перейшов на ц, 

тому і появилося старо-слов’янське цЬсарь, а з нього пішли східні 
цєсарь і цьсарь, а вже звідси і „цар”. В давнину панувала у нас 
форма „цісар”, але вона скоро змінилась на живе стягнене „цар” (із 
цьсарь) — так звали звичайного імператора візантійського і Іван 
Грозний, вважаючи себе спадкоємцем Візантії, перебрав собі цей 

титул, по народному „білий цар”, царями звано також всіх 

правителів, про яких мовиться у Біблії. 
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Цйра — край із рум. ага, воно з лат. іеїта — земля. Слово 

часте на Буковині. У Федьковича: Пішов я дарами блідити. На 

Буковині часте цара-царенна — багато людей. 

Царевич — син царя, його спадкоємець. У староукр. грамо¬ 

тах син татарського хана: 

ХотЬ боуд там татарскьіи царєвич хотЬ нє боуд (Сучава, 1460 

ВО II 174-5). 

Цйрина — з румунського агіпа, перероблене Іегга. В рум. 

мові слово означає: 1. нива, рілля; 2. територія села з приляга¬ 

ючою землею. 

А хотарь ємоу єст от могьільі... на конєц царині (1400 БІК 
„А” 433). 

„І просторінь — безмежну царину вітаєм серцем круглим і 
простим”, М. Бажан, „Кров полонянок”, 1927. М.Л.К. 

Царів, царева, цареве — належний царю. 

Лекс. 1627.450: Поле царево. 

Царствувати — арх., панувати, володарювати. 

Лекс. 1627.301: Царствую — кролюю, паную, ряжу. 

Царський — прикм. від цар, в староукр. мові означало: 1. 

належний татарському ханові; 2. божий: 

А писна вь Кїєв'Ь вь обитЬли прьсгЬи вь пєчєрьском монасть- 

іри прЬстьід бца (Київ, 1446 Р 155). 

Цвалом — з п. сшаіет, на Сході: чвалом, тобто дуже 
швидким темпом, галопом, навскач. Походження невідоме. 

Цвалувйти — зах. укр. з п. с\уа1о\уас, на Сході галопувати, 

чвалати. 

Цвень! — звуконаслідування скорої мови. Звідси цвбнькати 
— невиразно говорити чужою мовою. Цвентюх — балакун. 

Цвинтар, -ря — обгорожене місце, де ховають мерців, з гр. 

коітуїегіоп, лат. соетеїегіит, сітеїегіит. В Галичині цвинтар або 
цминтар з п. степіагг. Цвинтар перше визначало кладовище біля 
церкви. У староукр. грамотах фігурує як цмьінтарь. 

А з другоє сторонні улнцьі до цмьінтару, а поперокь до 
цмьінтара аж до речки Городницьі (Луцьк, 1389 РЕА І 27). 

Цвікер — мн. цвікери, п. с^ікіег з нім. на Сході це слово не 

вжив., тут пенсне з фр. ріпсе-пег — це окуляри, які закріплюються 

465 



тільки на ніс і не на вуха, колись були дуже в моді в панівних класах. 

Цвір-цвір-цвір, цвірікати, цвіркати — щебетати, звуконаслід. 

Звідси цвіркун, -на. Пор. нім. гігреп — цвірікати, 2ігре — цвіркун. 

Цвірікінь! — звуконаслідування горобця. Звідси: цвірінькан¬ 

ня, цвірінькати. Про це вже цвірінькали горобці — тобто всі про це 

знали. 

Цвіркати — плювати через зуби. 

Цвіркун — комах підряду прямокрилих, який тертям крил 
видає тріскуні звуки. Відцвірк. Див. сверщок. 

Цвісти — розкриватися, розпускатися (про квіти), перен. 1. 

бути у розквіті сил; 2. виділятися яскравою барвою. В зах. укр. 

цвисти. Вже в давнину були ці дві форми: цвисти, цвьту і ЦВ'ЬТТИ, 

цвйту. 

Цвіт, цвіту — ст. сл. цв'Ьть, праслов. *куегь, рідко визначає 
квітку, найчастіше квітки пелюстки на рослині під час цвітіння. На 
3. У. часто цвіт означає квітку: Цвіти серед поля, Фр. З в. 17. 

Цвітень, цвітня — постійно в 3. У., на Сході тільки квітень. 

Див. квітень. 

Цвітка — 3. У. квітка. 

Цвях — загострений залізний кінчик з головкою, якого 

вбивають в стіни, в дерево і т. д., постало з нім. 2\уеск, перше 

значення якого було: голка, використана як мишень при стрільбі з 

лука, а пізніше стало ціль. В баварському діалекті: 2\уаск. 

Цебер, цебра — відро, п. сеЬег, чс. сЬег, словен. сеЬег, срб. 

чабар, рум. сіиЬаг з угор. асбЬбг з тим же значенням і наголосом на 

першому складі. 

Лекс. 1627.22: Водонос — вйдро или кбнов, цебер. 

Т. т. 323: Кадь: цебер, куфа. 

Цегла — збірн., будівельний матеріал, штучне каміння у 
ВИГЛЯДІ прямокутних брусків З ГЛИНИ, 3 сер. В. НІМ. 2ІЄ£ЄІ. Для 
окремих брусків використ. форма цеглина. 

Лекс. 1627.156: Плинфа — цегла, плинфник — цегелник. 

Т. т. 427: Лаван — б'Ьльій або цегла. 

Цегельня — зах. укр. цеголня — завод або майстерня, де 
виготовляють цеглу. 
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Цей, ця, це — див. сей. У староукр. мові замість сей іноді 
використовувався вказівний займенник той, подібно до рос. зтот. 

Лекс. 1596.17 б: Міротвореніє — того св'Ьта створеній. 

На томь св-Ьт-Ь мают потВху духовную, а на ономь вЬку истую 

в Неб'Ь будуть мйти. Катих. 1645 р. 76. 

Центавр — див. кентавр. 

Церйта — клейонка, п. сегаїа, з італ. ішсегаїа — восківка. 

Цербер, -ра — ревний сторож, невмолимий й невблаганний. У 

гр. міфології Цербер — це трьохголовий пес, який охороняв вхід і 

вихід до Гадесу, так щоб ніхто звідти не вийшов. 

Церембнія — з лат. сегетопіа — урочистий релігійний обряд. 

Церемонія означає: 1. пишність, помпа; 2. поведіння перебільшено 
ввічливої особи. 

По иншихь церемоніях!». Катих. 1645 р. 45. 

Церква — 1. релігійна організація духівництва і віруючих, 

об’єднана спільністю вірувань і обрядності; 2. будівля, в якій 
відбувається християнське богослужіння. 

Лекс. 1596.33: Церков — збораньє. Дом Божій. 

Від гр. кігіаку оікіа, кігіакоп оікіоп — Дім Господній; 

повстали: германське КігсЬе, англ. сЬигсЬ і т. ін., так само й 
давньослов’янське црьквьі, црьквьі, цєркьі, пізніше цєрковь. Але 

здається слов’яни позичили собі це слово не з грецької мови, а від 

германців, що перше принесли християнство до них. Костянтин і 

Методій, ширячи християнство серед мораван, не змінили деяких 

християнських термінів, що застали вже на цих землях, а серед них 

і слово црькьі, церков, верхньо-нім. кігісЬа. Те саме значення має 

гр. еккіузіа, звідки пішли: лат. ессіезіа, фр. е§1і$е, італ. сЬіеза. В 

мові польській аж до XVIII ст. вживано слово сегкіе\у, сегкіе\упу, 

тільки з XV ст. появляється тут козсібі, кбзсіеіпу. Теперішня 

літературна мова вживає тільки форми „церква”, а не архаїчного 
„церков”. 

Року 1627-го в своєму Лексиконі Памво Беринда виставляє 
таку теорію походження слова Церква: „Єсть Цєрковь окружньїм 
обведена і обварована цьірклем, от которого слова и етемон свой, 

то єсть вьівод маєт. Зобраньє правов’Ьрньїх єсть оцьіркловано 
Догматами Святьіми. И на поданую Вьру и Догмата благочестйвьш 
иньїх не припущаєт до себе, и до обцьіх не вьіходит и не вьіскакуєт з 
своєго цьірклю”. ' 
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А ось і інше пояснення, стор. 301-302: „Церковь — Храм 
Божій; Дом Божій. Церковь єсть названа от царя, иж царским 
Домом єсть. А в грецком язьїку Екклисіа, Церков. Отсуда 
назьіваєтся: Собор — от зобраня, згромаджізньє — от зозваня 
вкугту на Громаду. Маєт имен много, назьіваєтся: Скинія, Дом 
Молитвьі, Свйденіє, Святило Село, Святоє людзкоє, Святая. А 
Олтар зоветься „Святая Святьіх”. А на стор. 328 читаємо: 

Церковь тлумачится еллински екклисіа: згромаженьє або зобраньє 

людей многоє, або зволаньє, зозваньє або дружйна. Єст Церков 

овчарня овец Христовьіх розумньїх”. 

Церковь Святая тиє Сакрамента споль злучила. Катих. 1645 

р. 48. 

Цесар, -ря — ст. сл. кесарь з гр. каізаг, лат. саезаг. В 

Іпатіївському Літ. під 915 роком подано: „Андр-Вянь кесарь 

римський”. В Св. Софії в Києві на стіні є запис, що 20 лютого 1054 

р. помер „цесарь наш Ярослав (Мудрий)”. Пор. д. в. нім. сЬеізаг, 

кеізаг, суч. нім. Каізег. 

Цех, цеховий — 1. середньовічний союз ремісників з нім. 

2есЬе, первісно товариство спільноти шахтарів; 2. суч. значення: 

відділ промислового підприємства. 

Лекс. 1627.245: Содружество — цех, братство. 

Цеха — заст., значок присвоєний цеху або якому небудь 
іншому товариству. В п. мові сесЬа — це прикмета, риса, знак 
взагалі, з нім. 2еісЬеп через чс. сеісБ — тавро. Це широке значення 
зафіксоване і в Беринди: 

Лекс. 1627.400: Символ — знак, цеха. 

Цехін — іст., старовинна венеціанська золота монета вартістю 

в дукат. 

Цехмістер — старшина цеху у 1 значенні з нім. 2есЬтеІ8їег. 

Ци — зах. укр., східне і літ. чи, див. чи. Це ци дуже давнє: ци 

оударить мечемь, Договір Ігоря, 945 р. 

Лекс. 1596.12: єда — ци. 

Лекс. 1627.262: Убо — ци убо ли — ци ужеж. 

Циб! — рухонаслідування широкого кроку. Звідси цибати — 

широко ступати, цибатий — той, хто широко крокує. З прамови. 

Цибйнь — довгоногий, циба — довга нога. Циб... циб — це те 

саме що цибати. Див. циб! 
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Цибуля — овочева городня культура з їстивним коренем — 

цибулиною і трубчастим листям, що є їстивним ранньою весною, 

дуже популярна приправа. Рос. лук, укр. назва чужа — лат. 

сериііа, сер. в. нім. 2іЬе11е, хеЬиІІе, суч. нім. 2\уієЬє1, італ. сіроііа, 

фр. сіЬоиІе, п. сеЬиІа. 

Лекс. 1627.110: Лук — далмацки: чоснок л*ьсньій, пол.: 

цебуля, чески лук, червленьїй. 

Т. т. 303: Червленьїй лук — цибуля. 

Цибух — рурочка для люльки з кінцівкою з слонової кості. 

Почав цибух продмухувати, Свидн. 187. З тур. сіиЬик. В укр. мові 

відоме і слово чубук. 

Циган, -на — рос. циган, давнє циганинь; індоєвропейська 

народність, розпорошена по багатьох країнах Азії і Європи, куди 

прибули як раби, місце їхнього походження дискусійне, щодо мови, 

то це романі привезене з Північної Індії, але також і дравідійська 

мова таміл, якою говорять у Південній Індії і на острові Цейлон. 

Походження слова циган неясне, воно розповсюдилось через 
слов’ян, тоді як англійці називають їх £Ірзу — від слова Египт, а 
французи ЬоЬешіеп — від назви чеської провінції Богемія. М.Л.К. 

Цигйро — люлька, це зах. укр. вимова від п. су§аго, тоді як 
літ. мова знає тільки сигара з фр. 1е сі§аге, а це від ісп. назви одного 
сорту тютюну на острові Куба сі^агго, нар. сигарка. 

Цидула — шматок паперу, записка, на Сході вже не вжив., на 
Закарпатті збереглось під впливом угор. сесіиіа, а на Галичині під 
впливом п. і чс. сесіиіа, нім. 2еие1, лат. сесіиіа, $сЬесіи1а, гр. зсЬесіе — 

частина. 

Лекс. 1596.28 6: Свиток — Цидула. 

Лекс. 1627.214: Свиток — цидула, папйр зверченьїй. 

Цизбрик — з п. зсугогук — ножик. Слово з галицького 

говору. 

Цикорій — 1. трав’яниста рослина родини складноцвітних, 

сушений корінь якої використовується у сушеному вигляді як 

сурогат кави, краща форма цикорія, жін. роду бо з італ. сісогіа. 

Цимбали — дуже поширений музичний інструмент в Україні, 

тепер потроху виводиться. Назва походить від гр. кітЬаІоп — 

кимвал, лат. сушЬаІиш — ця назва попала до Угорщини сітЬаІоп і 
Польщі, куди потрапила з італ. сешЬаІо; рос. кимвал. 
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Лекс. 1627Л6: Цимбал, гарфа. 

Т. т. 423: Кимвал: цимбал для гранья. 

Цимелія — мн., рідкі книги, голі ХУ-ХУІ віків, які в архівах 
бережуться з великою дбайливістю, італ. сішеїіо — старовинна 
дорогоцінна річ, реліквія. 

Цина — це властиво цинк, з нІм. сіаз 2іпп, п. супа, але в 
старовину його плутали з оловом. Див. оливо. 

Лекс. 1627.420: Касеитер — цина, бйлоє олово. 

Цинамон — кориця з д. євр. кіппатоп; Вихід 30:23, Пр. 7:17, 

Пісн. 4:14. Греки пізнали рано кору цього субтропічного дерева і 
назвали купатотоп. Геродот пише (III, 111) „Оповідають, що 
великі птахи носять ті кусочки кори, що їх від фінікіан ми 
навчилися називати кінамомом” 

Лекс. 1627.100: Корица — цинамон. 

Цинік — циніки були філософською школою в Давній Греції, 

яка проповідувала незалежність людини від оточення, зневагу до 

цивілізації, повернення до первісного стану. Як приклад можна 

назвати кініка Діогена, про якого кажуть, що жив у бочці. Гр. 

назва кінік означає — такий як собака. Кініків вважали безсором¬ 

ними, безоглядними, це значення забрали і слова цинізм, цинічний: 

„Він немов сатир цинічно глузує з нас”, Р. Іваничук, Бл. м. д. осп. 

159. 

Цинк — хімічний елемент, ковкий метал синьовато білого 
кольору; див. цина. 

Циркуль — інструмент, що складається з двох ніжок, 

з’єднаних на однім кінці шарниром. Використовується для викрес- 

лення кіл. З лат. сігсиїиз; нім. 2ігке1. 

Див. пояснення слова „церква” у Памви Беринди — гасло 
церква. 

Цистерна — резервуар для води, головно дощової, лат. 

сізіегпа — підземне сховище води від слова сізіа — скриня. 

Лекс. 1627.241: Суск — цистерна, ямьі, рофьі. 

Цитара — античний музичний інструмент, подібний до ліри, 

лат. сіїЬага, див. цитра. 

Лекс. 1627.48: Гудец — арфіста, цитариста. Гусль — гарфа, 

цитра. 

Т. т. 422: Цитара, гарфа. 
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Цитйта — ж. р., дослівний уривок з якогось тексту. З лат. 

сіїаіиш — накликане, наведене; в 3. У. часто цитат з п. нім. 2іІаІ, п. 

суіаі. 

Цитра — струнний щипковий музичний інструмент у вигляді 
скриньки з фігурними обрисами, відомий у давніх греків. Нім. 

2ііЬег, гр.-рим. сйЬага. 

Лекс. 1627Л6: Брязкалце — то є што брязчит, яко клепало, 

цитра. . ... ... 

Цитрина — плід цитрусового дерева цитрону, жовтий на 
колір і кислий на смак; п. суЦупа, нім. сІіе 2кгопе; гр. кіігоп. На 
Сході лимон, ж. р., або частіше лимон, ч. р., з сер. гр. Іітопі, давнє 
лимонв, араб. Іаітип, англ. Іетоп. 

Цить! — звуконаслід. вигук: замовчи! 

Цицька — мн. цицьки, розм. сосок людини або самки 

тварини, жіночі груди; лат. ііііа, рум. а а, але слово відоме і іншим 

мовам, бо взяте з дитячої мови. 

Лекс. 1596.27: Сосца — цицька. 

Лекс. 1627.230: Сосец — цицок, цйцки, цицка. Персь, грудь. 

Т. т. 433: Мамаит, лт. пере або цицка. 

Т. т. 470: Халдея — якобьі цицки. 

Ців-ців! — звуконаслідування горобців. 

Цікйвий — те, що викликає інтерес, п. сіекашу, спочатку 
означало спритний, жвавий, розбіжний, який біжить в різні боки від 
сікас, сіес — текти. 

Лекс. 1627.296: Любопьітньїй — цякавьій, натрут, цякавость. 

Цілий — ст. сл. цВль, цВльїи — здоровий, непорочоний, 

чистий, непошкоджений; рідко — увесь. У 3. У. під впливом п. саіу 
сильно розвинулось значення цілий — увесь. 36. 1073 р. 37: 

Пограбивши имВния цВла мало же даси. Див. цалий. 

Ціло — зах. укр. з п. саіо. Вийшов ціло із тої біди. Бирч. П. 

160. Вийшов ціло і скрився в лісі, „Діло”, №9939. Треба — цілим. 

Див. цілий. 

Ціломудрений — арх., прикм. від ціломудріє, тепер ціломуд- 

рий. 

Лекс. 1627.457: Софроній — цВломудрньїй, честно живьій. 

Ціломудріє — цє переклад гр. зорЬгозіпу, що визначало 
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головну мудрість, розум; „Ціломудрий” — цілий, розумний. 

Уціломудрити, Тим. 2:4 — врозумити, „уціломудритися” І Петр. 4:7 

— стати розумним. З бігом часу „ціломудріє” стало визначати 
тільки „мудрість, чистоту тіла” і в цім значенні слово відоме і тепер. 

Пор. у Шевченка в „Великомученице кумо”: „Ждала жениха та ці¬ 
ломудріє хранила”, 577. У Тит. 1:8: „Старцемь бьіти ц^ло- 
мудреньїм” — це: нехай старі будуть розумні; „подобаєть бо єпис¬ 
копу бьіти ц-Ьломудрену” — це: треба, щоб єпископ був розумний. 

Лекс. 1627.302: ЦВломудріє — честность, чистость, мВр- 
ность, обьічайность, трезвбсть, встьідлйвость. 

Цілопалення — жертва, ст. сл. Всесожженія, переклад гр. 
Ьоіокаихі, стосується способу жертвувати тварини єдиному Богові 
або божествам шляхом спалення їх на вівтарі. 

Лекс. 1596.8: Всесоженіє — офвра цВло спаляючаяся. 
Лекс. 1627.35: Всесоженіє — цВлопальная офВра. 

Цілувйти — ст. сл. ц'Вловати — принести присягу, прикло¬ 

нитися, ц. сл. цЬловати — поздоровляти, вітатися, болг. цілувам — 

цілую, чс. сеіоуаїі, п. саіо\уас від праслов. *се!ь — цілий, подібно до 
д. нім. Ьеііахгеп — вітати (англосакс. Ьаіеіїап, давньослов. Ьеііга), ці 
значення пояснюються тим, що поняття здоров’я і цілосності, 
непошкодженності тіла збігались у давні часи, те сами і в д. євр. 

заіегп означало цілий, непошкоджений, а $а1от — це вітання. Через 
давнє значення слова ц*Ьловати — вітати, перекладачі Біблії 
застосували його до своїх завдань: Лука 1:40: Маріям цйлова 
Єлісаветь — це Марія поздоровила Єлисавету. Пор. Луки 22:47. 
Поцілунком вітали поважних осіб, тому ст. сл. поцілувати — 
привітати. І в такий спосіб змінилось старе забуте значення і 
цілувати стало означати торкатися губами кого, чого-небудь у 
знаки пошани, а далі і дружби і любові і старе лобьізаніє вже 
перекладалось Зізанієм і Бериндою словом цілувати. М. Л.К. 

Лекс. 1596.17: Лобжу — ціьлую. Лобзаніє — цТ>лопаніє. 
Т. т. 32: Облобьгзаю — ціьлую, облапляю. Облобьізаніє — 

ц-Ьлованьє, облапленьє. 
Лекс. 1627.302: Ц'Ьлованіє — поздоровлТ>ньє. Ц-Ьлую — 

витаю, поздоровляю. 

Ціль, цілі — ж. р., мета, мішень з нім. 2іе1 — мета, мішень; 

спорідн. з дієсл. гіеіеп — тягнути, цілити на початку лука, який 
розтягувався; п. сеі, чс. сії; від поляків розповсюдилось по всій 
Русі; рос. цель. 
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В тот цель (для того) и конец. Катих. 1645 р. Предмова. 

Той ціль єсть... Т. т. 58 б. 

Цімес — щось найсмачніше з мови їдіш гіте8, нім. гит е$5еп; 

додаток до їди, суботній десерт. 

Ціхй — арх. діал., характерна риса, ознака; див. цеха. 

Лекс. 1627.79: Цвха, знак, знамя, прапорец или хорогов; 

значу, дЬхую. 

ЦК — Центральний Комітет; вимовляється „цека”. Стосува¬ 

лось головно до Центрального комітету Комуністичної Партії. 

Цло — з укр. мито; рос. пошлина, з нім. 2о11 через п. сїо. 

Цмок! — звуконаслідування поцілунку. Звідси цмбкати. 

! Цмулити — пити, ссати, звуконаслід. 

Цний — чесний, поважаний; староп. спу, п. гаслу. 

Лекс. 1627. пер.: Дому цньїх Балабанов цньїх теж клейнотьі. 

Балабаньї були меценатами Памва Беринди. 

Цнота — п. споіа, те саме що чеснота. Дуже часте в старови¬ 

ну слово. Тепер не вживане. Див. честь. 

Лекс. 1627.52: ДобродЬтель — цнота, также моч. ДобродЬ- 

телньїй — цнотливьій, добрьій, учтивьій, почесньїй. Метафорич¬ 

но): зацньїй, славньїй, знаменитий. 

Т. т. 348: ДобродЬтелннй, цнота, цнотливий, або милий, 

тихій, скормннй, покорннй, ласкавий. 

Т. т. 450: Побожность, цнота. 

Цнотливий — прикм. до цнота. 

Лекс. 1627.5: Благ — добрий, цнотливий. 

Цок! — звуконаслідування легкого удару. Звідси цбкати 
зубами. 

Цокати — це стукати чимсь об щось: цокатися, цокотання, 

цокотати, цокотнеча, цокотня, цокотун, цокотуха — все це 
звуконасл. слова. У розм. мові цокотати — це говорити швидко, не 
вгаваючи. Жінок, які так говорять називають цокотухами, 

мужчин цокотунами. Цокотня, цокотання — це перестук, безпе¬ 

рервне стукання. 

Цоколь — 1. нижня частина зовнішньої стіни якоїсь будови; 

2. постамент, підніжжя скульптури або колони; 3. частина 
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електричної лампи, яка служить для закріплення лампи в патроні з 

італ. хоссоїо, нім. Зосеї з лат. зоссиїиз. 

Цофатися — зах. укр. відступати, відтягнутися з п. соїдс зі? з 

н. в. нім. гаиїеп. 

Цукерка — конфетка, п. сикіегек; див. цукор. 

Цукор — перейшов довгу дорогу поки нарешті примандрував і 

до нас. З Індії сагкага, заккЬага (пісок, пісок цукровий), перейшов 

цукор до арабів, де прийняв форму зиккаг. Європа вживала тільки 

меду, не знаючи цукру і лише хрестоносці принесли його від арабів 

до Європи. З італійського гисЬего (із арабського) повстало 

німецьке 2искег, а вже від німців зайшло воно до чехів і поляків, а 
відси дісталось й до нас як цукор, цукерка; західноукр. цукер, 

цукорок. Із індійського повстало і грецьке закйаг, а з цього 
російське сахар, досить відоме і в Україні. 

Цуп! — рухонаслідування вхоплення. Звідси цупати, поцупи¬ 

ти — потягти, вкрасти. 

Цурпалок, цурпалка — відламаний шматок деревини, 

уламок; повстало через контамінацію слів цурка з тим же 
значенням і палка. 

Цуценя, цуцик — молода собачка, слово вірогідно прийшло зі 

Сходу, можливо протобулгарське, бо болгари до цього часу знають 

слово куче для собаки, а мадяри киїуа, а тюрські предки болгар 

називались кутугури — собачі угри; див. собачі угри. 

Цюк! — звуконаслідування легкого удару сокирою. Звідси 

цюкати — рубати дрова; цюкання. Повтрюване; цюк-цюк. „Моя 

сокира цюк-цюк", Воропай, Звичаї, 42. 

Цюрр! — звуконаслідування течення, плину, особливо води. 

Звідси цюрити, цюркотати. 

Цюця — собака в дитячій мові. 

Цяця, цяцька — забавка, забавлятися — цяцькатися з 
польського, а те з чеського сгаз — дарунок, забавка. „Обіцянка — 

цяцянка, а дурневі радість" — приповідка про те, з якою легкістю 
дехто обіцяє те, а не збирається виконувати. 

Цьвох! — звуконаслідування удару. „Заплетеною косою аж 
пьмохпуло по плечу", Гонч. Л. і зб., 19. 



Цькувати — напускати собак на кого-небудь, переносно — 

переслідувати людей. Звуконасл. 

Цьом, цьомати — в дитячій мові: цілувати. 

Цьомки — в дитячій мові: поцілунок. 

Цьоця — зах. укр. тітка, п. сіоіка. 

Ч — двадцять сьома буква української азбуки, зветься че, в ц. 

сл. азбуці червь — червяк, цифрова вартість 90. 

Чабйн, чабана — пастух. Слово іранське, яке поширилось по 
тюрських мовах, як чобан — назва пастух взагалі, але ці тюрк, 

мови мають окремі слова, як назви для пастухів, овечок, корів і т. 

ін. Пор. срб. чобан чи чобанин, румун. сіоЬап. 

Чавун, чавуна — великий горшок з чугуна. З тюр. чуюн, 

чугун. Дм. 551. Зах. укр. чагун. Дм. 551. рум. В чавуні звичайно 
варять кулешу. 

Чавунка — початкова назва залізниці, бо все було з чавуна і 

сталі. 

Чагар, чагарі, чагарник — зарості багаторічних дерев’янистих 

кущових рослин, з тур. са)ег — луг, а далі з іранського. 

Чйдо — ст. сл. чядо — дитя, син чи дочка; „чядь” — діти або 

люди, народ. В укр. чадо — дитя тільки на Гуцульщині і Закарпат¬ 

ті, в східних говорах зовсім невідоме. Звичайно виводиться з нім. 

*кіпф але тепер заперечують це походження. Звідси нащадок — 

потомок на-сь-чад-ок, дощенту і т. ін.; див. дощенту. 

А за нась и чада наша Господа Бога молити (Луцьк, 1322 Арх 

ЮЗР 1 VI). 

Два татари на имд пашко и пєтрика сь чєд их (Дольний Торг, 

1451 Со$1. II 400). 

Лекс. 1627.303: Чадо — сьін, дитя. 

Чадрй, чадрй — з тюрк, сабга — легке покривало, яким 
жінки мусульманки запинаються з голови до ніг, залишаючи 
відкритими тільки очі. 
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Чай — повстало з китайського ійе, са — через турецьке 
„чай”. Більшість слов’янських народів уживають форми „чай”» 

рос. чай, болг. чай, чс. са^ тільки в польській мові ЬегЬаІа. Чай — 

це вічнозелена кущова рослина і напій з її листків, а також ширше 
напій з будь-яких листків, тільки болгари мають для лікарських 
чаїв іншу назву: „білки”. 

Чайка, -ки — назва запорозької лодки. Походить від тур. 

каік — лодка каяк — це міжнародна назва таких лодок, використа¬ 

них для спортивних змагань; пор. каюк. 

Чайка — 1. морський водоплавний птах родини сивкових; 2. 

наземний птах денний родини сивоподібних, давнє чайка: Слово о п. 

І.: Стрежаше є чаицами на струях. Слово східносл. і західн. сл., 

звуконаслідувальне, наслідує крик чайок. В укр. чайка, чаєчка, 

чаєня, чаїний. 

Чайове — поляки дають па ріі\¥о або парі\уек чи з нім. 

Ггуп£екі. Чехи гргорїїпе, росіяни — на чай, але частіше на водку. В 
Україні як нагорода за послуги поширений етичний (безалкоголь¬ 

ний!) вираз дати на чай, чайове; цього виразу треба й нам 
триматися. 

Чаклувати — робити магічні дії, рухи руками, промовляти 
замовляння; слово вірогідно східного походження; угор. с§ак1І2пі 
— обманювати при грі в карти. 

Чйлий — сірий з тюрк, чал, пол. шал — сірий. Дм. 568. 

Чалма — головний убір у мусульман, з тур. чалма. Дм. 549: 

Інша назва тюрбан. 

Чап! — звуконаслідування легкої або тяжкої ходи. Здовжена 

форма чалап! Звідси чапати, чалапати — тяжко йти. Чапати — це 

повільно йти, не поспішаючи, йти по грязуці. „Насилу до вас 

дочапав, така грязука!” 

Чапля — болотний дикий перелітний птах з довгим дзьобом. 

Довгий як чапля. Ном. №8623. Слово всеслов., давнє чапля і 

цапля; рос. цапля, п. сгаріа, чс. сар. 

Чапрак, чапрака — тур. чапрак — покриття коня чи сідла. 

Чардаш — угорський народний танець в швидкому темпі з 

часів революції 1849 р., проник і в салони. Назва походить від 
сзагсіа — шинок при краю дороги. 
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Чйри, чарувати, чарування, зачарувати — заворожити кого. 

Ллє вже в „очарувати” нема чаклунства — це зробити гарний 
вплив, гарне враження на кого. Звідси чарівний — що чаровує. 

„Чари” — праслово. Слово чародей появляється в ц. сл. вже з XI 

в. Первісне значення слова „чар” збережене в чехів сага — лінія, 

тому що накреслення лінії у вигляді магічного кола входило до 
операцій ча^одійництва, отже дієслово чарати — це означало 

накреслити лінію, лит. кегаз — чар, кегеїі — наврочити, авест. сага 

— середина, інд. кгпоПі, кагогі — чинить, кг^а, кагіга — чари, д. 

пруське Кигке — божество урожаю. 

Лекс. 1627.285: Обаваю — заклинаю чарами. 

Т. т. 303: Чароотравник — що чарами труєт. 

Чарівнйй — 1. який має магічну силу; 2. перен. надзвичайно 

гарний. 

Лекс. 1627.267: Узлоношеніє — чарбвноє ношеньє. 

Чарівнйк — чаклун, маг, людина, яка використовує чари. 

Лекс. 1596.3: Балий — заклйнач, чаровнйк. 

Лекс. 1627.2: Балій — чаровнйк, ріїагшакоз, в'Ьщок албо 
л'Ькар. Баліа — чаровница, язя. Балство — л-Вкарство, отрута. 

Т. т. 303: ЧародВй — чаровнйк. ЧародВяніє — чарованьє. 

Т. т. 467: Фармакей — чаровнйк. 

Чйрка — старовинна посудина для пиття вина; тур. сага — 

миска. Напис на чарі до 1151 р. Асечара... 

Чарка вина. Син. 1. 

Чародій — те саме що чарівник. Див. чарівник. 

Час, часу — 1. одна з основних об’єктивних форм існування 
матерії; 2. тривалість, яку можна виміряти; 3. певний період. Того 

ж кореня, що чаїти, чекати. Див. чаяти. Ст. сл. чась. Нє вВстє 

дьнє ни часа. Остром. Єв. 1056 р. Мт. 25:13. Але поруч з словом 

чась вже з найдавнішого часу в Укр. вживалось й слово година, 

напр.: Нєвєсєлая година вьстала, Слово о п. І.; рос. часьі — 

годинник, час — година, а укр. час перекладається, як время; п. 

сгаз. Ліпше сказати іншим часом, а не „в інший час” — рос. в иноє 

время; останнім часом або останніми часами, а не в послідний час 

— рос. в последнее время; часом, коли не коли, а не „від часу до 

часу” — рос. от времени до времени; нім. уоп 2еії ги 2еїї. В яку 
годину в Галичині, о якій годині — це п. 

„Аби чимсь забити час” — якось провести час, фр. Шег 1е іетрз. 
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Маю давати у годь одь сихь часовь и навики в-Ьчньш (Вільна, 

1499 АСД VI 3). 

Лекс. 1627.115: час точка часу. 

Т. т. 145: Без замї>реня часу. 

Т. т. 252: теперешнего часу, прійдучого часу, минулого часу. 

Т. т. 282: От сего часу. 

Т. т. 315: Время — час. 

Т. т. 319: Долгого часу боль. 

Часу своєго чинити, Катих. 1645 р. 43 б. 

Часослов — богослужебна книга з текстами релігійних пісень 

і молнтв призначена для щоденних церковних відправ. Колись 

правив за читанку при навчанні грамоти. Часослов — це книга 

годин молитовних. Синонім: часословець з давнього часословьць, 

скорочено часловець. Це Л. Баранович в XVII в. писав: часловдЬ 

вьідруковаль. 

У Беринди часлов має інше значення: 

Лекс. 1627.303: Часослов — годинник, зегар. 

Частий — 1. повторюваний через короткі проміжки часу; 2. 

який складається з близько розташованих предметів. З того ж 
кореня, що і щастя, кіт, зкіт; лит. кітзіі — запхати, катзи — 

стиск. 
О гранїцах діьдичньїх и рєчньїх частьіи спорьі (XV ст. ВС 5 зв.). 

А от лоз на гору до частьіх дубовь (1419 Р 90-91). 

Частйна — 1. окрема одиниця, яка виділяється з цілого; 2. 

складовий компонент цілого; 3. неповне ціле, Спільнослов. сезіь, 

ц. сл. чдсть; рос. часть; п. схезс, спорідн. з словами частий, щастя; 

див. староукр. часть, част, чєсть. 

А тогь нєбожчикь брат мон андрєи отписал мніь имєнє отчиньї 

своє третюю часть (Вільна, 1495 ВМБС). 

Часто — присл. від частий, ст. сл. часто. 

Слово о п. І. 1187р.: Часто врани граяхуть. 

Т. т.: Часто 6-Вдьі страдаше, 37. 

Лекс. 1627.135: Часто, почасто. 

Частократ — арх., часто. 

Францик позьічил Юрьєви двадцєт корцовь пшеници и ємоу 

са частокрот оупомїналь (XV ст. ВС 22). 

Частувати — віддавати ому належну часть або честь. 
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Почастувати, почастунок. Ст. сл. масть. Див. часть. 

Лекс. 1627.264: Угощаю — честую, гостя честую. 

Мата — військовий відділ для сторожі, сторожа, дозір. 

Звідси чатівник — вартовий, чатувати — сторожити і ін.; ст. сл. 

чета — відділ, збори, юрба. Пор. чаяти — сторожити. Може сюди 
й чайка. Див. чаяти. 

Чатйна — так в зах. укр. особливо в гуцулів кажуть на ігли 

хвої, на Сході це — глиця, шпильки. Ліс хвойний або шпильковий, 

в зах. укр. чатинний. У мові сербській це четина, в рум. сеііпа. 

Чауш — поліційний слуга в колишній Туреччині, член 

турецької кінної гвардії — чауш баші, а також посланець султана з 

особливими дорученнями. Слово зустрічається в повісті Романа 

Іваничука „Мальви”. 

Чах! чах-чах!— звуконаслідування відламання. Звідси 
чахати, чахнути, відмахати, відчахнути. Відчахнути гілку від 
дерева. 

Чйша — келих, старовинна посудина округлої форми з 
широким верхом і звуженим низом, використовувалась для пиття. 

Пропонуємо як етимона сер. в. нім. АзсЬ, множ. А$сЬе — попіл, 

А$с1іепкги£ — урна, в якій давні германці зберігали попіл від мерців 
після їх спалення. М.Л.К. 

Лекс. 1596.15 б: Кратйр — чаша. 

Лекс. 1627.234: Стляница — склянка албо кубок, чаша, 

келих. 

Т. т. 446: Потир — чаша, кубок, келих. 

Чаша — коз — в біблійній мові часто це „доля”, Боже 

призначення людині. Пор. Пс. 75:9: Чаша (доля) в Господній руці. 

Пс. 16:5: Господь — то частина насліддя мого й чаші (долі) моєї, 

або ж тяжка доля: Пор. Пл. Єремії 4:21: Веселися та тішися, о 

дочко Єдому, та ож над тобою перейде злий Келих, уп’єшся і 

оголишся й ти. Звідси перейшло до Нового Заповіту розумін¬ 

ня чаші, як тяжкої долі, що і дало фразеологічні вирази чаша горя, 

чаша терпіння й ін. „Гадаєш нас чаша ця обмине?”, Гонч. Л. і зб., 

17. Пор. Мт. 26:39, 42, Мр. 14:36, ЛК. 22:42, їв. 18:11 і ін. 

Чашка — давнє чашька — це келих, на Зах. Укр. вживають 
слово під впливом п. сгазгка у розумінні „череп”. Ростяв йому 
волоссєм вкриту чашку, Щур. Рол. 41. 
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Чашник — староп. схазпік, придворний сановник, який 
відповідав за постачання напоїв до стола господаря у Молдав¬ 

ському князівстві з XIV ст., почесний титул — боярин-чашник. 

А на то єсть віра пана Могьіла чашника (Сучава, 1500 КА О 

261). 

Лекс. 1627.304: Черпчій — подчашій, чашник, черплющій. 

Чйща — густий ліс, хащі, нетрі, арх. 

Сь гай сь дубровами сь чащи сь дубники сь березники (1424 Р 

100). 

Лекс. 1596.33 б: Чаш — гуща, ліс густьш. 

Чйяти — ст. сл. чаяти, чекати, ждати, отчаяти: впасти у 

відчай; рос. отчаянньїй — відчайдушний, давніше отчайдуша 
означало злодія, п. сховатись, підстерігати; словен. са) — чекай; 

срб. ча)ати — чекати; праслово інд. сщаіі — боятись, стерегтися; 

гр. іегоз — стережачий; іегео — вважаю, чаяти заст. чекати, 

надіятися. Сюди містечко Почаїв, річка Почайна з приставками по- 

. В суч. мові не вживається, але живі похідні слова: відчай, одчай 
— безнадійність, причаюватися — заховатися, щоб неждано 
появитися. 

Лекс. 1627.303: Чаю — ожидаю, чекаю. Чаю вьспріати — 

сподіваюся. Чаяніє — очекиваньє. Звідси й чекати — ждати, 
сподіватися та і в п. схекас. 

Чвалйти — див. цвалати, чвалом — цвалом. 

Чверть — четверта частина, четвертина; рос. четверть, п. 

с\уієгс; див. чотири. 

Водно резникомь... тушами и чвертьми... кому хотя продавати 

(Луцьк, 1389 РЕА І 27). 

Чебрець — болг. чубрица, срб. чубар, ром. сігпЬги, угор. 

сзотЬог; городня рослина, використана як приправа і лікарський 

чай. Див. у І. Нечуя-Левицького „Повісті”, 1872 р. т. І, стор. 76: 

Заросла могила чебрецем. 

Чей, чень — зах. укр. бож, певне. Ти чей не хочеш унизити 
мене, Фр. 3. Б., 37. Чень то не довго вже, Фр. З в., 131. З ачей. 

Див. ачей. 

Чекйн, чакан або джаган — зах. укр. кирка, слово тюрське, 

угор. сяакапу; „Задзвонять в моє серце джагани в копальні” Б. 1. 

Антонич, „Пісня про незнищенність матерії”. М.Л.К. 
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Чекання — ім. від чекати. 

Лекс. 1627.255: Чеканьє, очекиваньє. Терплю — чекаю. 

Всего очекиваня людій. Катих. 1645 р. 8. 

Чекати — ждати, стояти поки хто прийде або щось станеться; 

п. сгекас, срб. чекати, чс. секаї', утвор. суфіксом -к від дієслова 

чаяти. Див. чаяти. 

Лекс. 1596.: Варяю — чекаю. 

Лекс. 1627.18: Чекаю, ожидаю. 

Т. т. 176: Чекаю, упережаю. 

Т. т. 185: Терплю, чекаю. 

Т. т. 303: Чаю — ожидаю, чекаю. Чаяніє — очекиваньє. 

Т. т. 443: Пармен — чекаючій. 

Чекмінь, -меня — верхня довга одежа, яку носили міщани по 
містах з тат. чикмен, полов, цекмен. Дм. 550. 

Чблядь — колись означало вся родина разом з слугами; 

індоєвр. корінь *ке1 — той самий, що в слові „человек”, ст. сл. 

чєладь, лит. кеіиз — рід, покоління; кельт, кіап, санскр. киїат — 

юрба, болг. челядь — сім’я, челедин — сімейний, п. сгеїасіг — 

слуга, угор. сзеїесі — наймичка. В укр. мові слово дуже розвинене: 

челядь — слуги, домочадці, молодь, юнаки й юначки; жіноцтво, 

челядина — жінка на Закарпатті і Мараморщині; челядник — 

слуга; челядникувати — служити і ін. 

А хто нємєцкую чєлад дєржа бьі одного затаиль дов-Ьдавсд 

тьіх будем казнит великим казньми (Перемишль 1447-1492 ЛКНВ). 

Абьі заправовали панове челядь. Катих. 1645 р. Предмова. 

У староукр. мові челядь означало також і феодально 

залежний селянин, раб. 

Дали єсми монастирю от молдавици чєл'Бди циганскьіи 

(Дорогуня, 1434ДГСММ). 

Чемодйн — валіза з татар, чамадан, рос. чемодан, болг. 

чемадан. На перській і таджицькій мові дзаман — це одяг, а дан — 

скринька. Часте в Україні слово валіза вживається рідко. Народне 

чамайдан. 

Чепухй — нісенітниця; рос. чепуха. 

Сл. Тимашова, пол. XVIII в.: БездЬліца, чебуха. 

Червень, червня — давня назва місяця іюля, потім іюня. Мць 
июль рєкомьш червень, Єв. XIV в. В Остріжськім Часословці 1612 
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р. л. 85: Місяць їюнїй сирЬчь чєрвєць. В Галичині червець/червця; 

л. сгепдчес — назва місяця іюня. Черцева спека, Коц. 53. Див. 

календар. Вважають, що саме в цей місяць вилуплюється черва 
бджіл, а бджільництво було одна з основних галузей господарства 
давніх східних слов’ян. 

Червець — у староукр. мові червець або червень — червона 
фарба, здобута від червака рогрЬугорЬога роїопіса — це виробниц¬ 

тво розповсюдилося саме в поляків. Див. черви. 

Лекс. 1627.303: Червлень, червень — червець, кармазин, 

чьірв-Ьи. Кармазинова фарба с червцю. 

Черви — мн.} однина черв’як, розм. червак — безхребетні 

тварини, які пересуваються випинаючи своє м’яке видовжене тіло; 

п. С2ег\у — хробак, праслово; лит. кігтіз, інд. кгтіз — хробак, 

головно хробак, який дає червону фарбу, що дісталась до арабів як 

^ие^та2І — темночервоний і розійшлась по світу; фр. сагшіп, укр. 

кармазин; див. кармазин. 

Червбний — п. с2ег\уопу, рос. красньїй — один з основних 

кольорів спектра, крайній в категорії „теплих” кольорів, колір 
крові. Назва походить в укр. мові від черв’яка, що давав червоний 
колір, див. червень, черви. У давньорус. мові черленьїй. З цього 
же слова походить і назва карт — червоний або черви, а також 
„кер” від фр. соеиг — серце. 

Слово о п. І. 1187р.: Чрьлен стяг... Русичи поля чрьленьїми 
щитьі прегородиша. Чрьленьїя щитьі. 

Сє азь... пань Игнатіє... ожє дали єсмьі трой двєри от дамаскьі 
чрьвєнои сь златом (Молдовица, 1462 ЕЮ І 70). 

В староукр. пам’ятках слово пишеться іноді як чирвоний: 

Лекс. 1596.: чирвоньїй золотьій французкій. 

Лекс. 1627.100: Нитка шовку чирвоного, єдваб чирвоньїй. 

Т. т. 303: Чермньїй — чирвоньїй. 

Т. т. 468: Чирвоная фарба. 

„Червоне море” в Біблії в цій назві не згадується ні разу, 

завжди маємо )ат 5иї — море Очеретяне, а це тільки невелика 

затока Червоного моря, докладніше одна з Синайських заток, 5 М. 

1:40, Суд. 11-16. Давні гебреї, єгиптяни та сиріяни звали це море 

]ат 5иЕ — Очеретяне море, $иї — зарослий очеретом, а греки по- 

своєму звали ЕгиіЬга їЬаІазза — червоне море, ст. сл. Чермноє море, 

чермний — червоний. 

„Червоний рядок” — той рядок, який у давнину у рукописній 
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книжці починався червоним ініціалом. Тепер кажемо абзац, новий 

рядок. 

Червонило — червоне чорнило. Див. чорнило. 

Червоніти — ставати червоним. Дія за знач, червоніти — це 
червоніння. Абстр.: червоність. 

Лекс. 1627.289: Чирвоню як кров, чирвоность. 

Т. т. 304: Чермнйюся — радЬюся, соромлюся, червонишся. 

Т. т. 460: Червонняся. 

Черв’ячок — здрібн. від черв’як. Див. черви. „Заморити 

черв’ячка” — випити горілки. 

Чергй — порядок один за одним, з тур. черге того ж значен¬ 

ня. 

Лекс. 1627.305: Чреда — черга, переміна, колйя, череда. 

Черевйки, черевйків — вид невисокого взуття переважно на 

шнурках або гудзиках, однина черевйк. Пор. тюрк, чевек — м’ягкі 

туфлі без каблуків, рос. чувяки. Черевиків немає, а музика грає, 

грає. Шевч. 294. Вушка од рудих черевиків. Коц. 58. Давнє 

чєрєвикь, Пов. вр. літ 6501 р. по Переясл. списку. 

Лекс. 1596.27: Сандалія — черевйки. 

Лекс. 1627.156: Сандал, черевйка албо чббот. 

Т. т. 214: Сандалія — черевики, пантофля. 

Чбрево — те саме, що живіт, див. „І рот розтерзано, і 
проросте на ранок в дівочих черевах їдкий монгольський плід”, М. 

Бажан, „Кров полонянок”. 

Праслово, ц. сл. чрево, алб. сгєуо, чс. зігєуо, п. ігге\Уо або 
С2ГЄ\УО, спільнослов. *зкеГ\УО, лит. зкіеуіз — шлунок, д. прус, 

кегтепз. 
Брухь — чрево, утроба, животь, трибухь. Син. 10. 

Череда — гурт великої рогатої худоби, див. черга. 

И дворяншгь нашеи милости... говориль... тьімв земляномь 

абьі... стад и черед не пасли (Луцьк, 1475-1480 Арх ЮЗР 8 IV 20- 

21). 

Через — прийменник уживається: 1. для означення якогось 

простору поперек якого розміщується що-небудь; 2. для означення 

причини чого-небудь. Ц. сл. чр-Ьсь. Див. крізь. 

Слово о п. І. 1187р.: Через облакьі, 30. Изрони душу черес 

злато ожерелиє, 34. Вьются голоси чрєс потокь добротичинь на 
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доубь на оузлйсіє (1415 Созі. І 121). 

Причинові відношення появляються вже в давній мові: 
А чєрєс тоє оусє а мьі єсми поставили завєзкоу р^роубли 

сєрєбра (Бирлад, 1460 ВБ І 41). 

Черемош — назва ріки у Галицькій землі і на Буковині. 
Гадають, що назва від рослини черемха, яка була поширена на 
берегах цієї ріки, рос. черемуха, п. сгегетисЬа або їггетисЬа; пор. 

п. топонімічна назва Тггетезгпо, спільнослов. кегтисЬа. Див. і села 
Черемхово на Галичині. Така гіпотеза А. Брюкнера, ЗІо\Упік 
еіуто1о§ісгпу )е2. ро1$кіе§о, стор. 76. Але існування фіно-угор. 

народності черемиси дозволяє гадати і про іншу можливість, тим 
більше, що інші кочовики печенеги зоставили свій слід в топоніміці 

Галичини, не кажучи вже про численність назв з коренем „угр”. 

Про тож мьі... на знаность то чинимьі аже даєм... на р'Вц'Ь 

чєрємоши дв'В полан'Ь (Снятин, 1424 Р 99 МЛК). 

Черенки — друкарські літери, друкарський шрифт; слово 

зах. укр. з п. ІХ20П — ручка, ядро, стержень; рос. черенок. 

Череп — скелет голови хребетних тварин і людини, праслово, 

ц. сл. череп, рос. череп — скелет голови, черепаха плазун з 

черепистим роговим щитом, п. ЇГ20р, чс. Ігер — череп, давнє 

значення глиняний посуд виступає в угор. сзегер у слові черепок, 

черепиця і т. д.; нім. ЗсЬегЬе — уламок глиняного посуду або 
шкла. Як відмічає А. Брюкнер тенденція перенесення назви 
глиняного посуду на людську голову відмічається у різних мовах: 

лат. іезіа, фр. Іеіе — голова, старослов. чаша. 

Череп’ятий — зроблений з глини, переважно посуд. 

Чересло — вертикальний ніж у плузі. Від слова через. 

Лекс. 1596.33 б: Чресло — бок, бедро, чересло. 

Черешня — 1. плодове дерево родини вишневих; 2. червоний 
або жовтий плід цього дерева; рос. черешня, п. Іггезпіа; лат. 

сега$и$, нім. КігзсЬе — назви в європ. мовах походять від латин¬ 

ської. 

Черінь, черені — нижня площина, дно печі, де горять дрова, 

огнище, спорідн. з словом черенки, див. черенки, ц. сл. чр'Ьнь — ручка. 

Чернецтво — монашество, див. чернець. 

Лекс. 1627.88-89: Иночество — єдиноцтво, чернецтво — от 

черна од-Ьянія имя пріят. 
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Чернець, ченця — ст. сл. черньць — монах, хто вбраний в 

чорне. Чернец, черчик, ченчик або навіть чепчик, так фігурує в 
укр. колядах Василь Великий (330-379), відомий аскет і пустельник 
від 370 р. єпископ Кесареї, творець правил монахального життя, за 
ним названий орден східних монахів — василян. Його день 
припадає саме на перше січня за старим стилем, тому і згадується в 
колядах поруч з св. Меланією — Маланкою. 

Присьілаль до нас... архимандрит пєчєрскіи с Кїєва и вся 
братія мнстьіря пєчєрского чєрнцьі крьілошанє... чтож им насилїє 
чинит и права имь давньїє... ламати хощет (1481 ГПМ). 

Лекс. 1596Л4: Законник — чернец. 

Чернівці — рум. Сегпаи і, нім. Сгегпошїг; назва міста на 

північній Буковині, центр Чернівецької області. . Існують різні 

пояснення цієї назви, які беруть як основу або прикм. чорний — 

черньїй або вираз „чорні люди”, тобто простий народ. Найбільш 

переконливе пояснення Йона Богдана, згідно з яким назва походить 

від слов’янізованої форми прізвища бояр Негру, які мали свої 

володіння на цій землі і в актах фігурують, як „Чорний”. 

А што бьіло дати єму у Черновци то имєть дати у Хотини 

(Сучава, 1408 Собі. II 632). 

Чернігів, Чернігова, Черніговський — Полт. акти 1664 р. ст. 

11: Чєрн'Ьговь. Черн. грамота 1691 р.: Архиєпископь чєрн*Вгов- 

ский. УКоц. 23: Чернігів: 

„З ьінгими трємя монастьіри сивєрскои зємли: черниговски, 

брянски, Новгородска сивєрского (1481 ГПМ). 

Чернявий — арх. чорнявий. 

Лекс. 1627.432: Маврікій — чернявий. 

» Черпйк, черпало — посудина, міра рідини, див. черпати. 

А оу чєтвьірток литоургию и братиам дати по чирпАлоу на 
трапеза (Поляна, 1448 Собі. II 365). 

Черпати — 1. набирати, доставвати якусь рідину або сипку 
масу; 2. перебрати, здобувати що-небудь, напр. знання. Праслово, 

ц. сл. чрпу і чрплу (з носовим у), з спільнослов. *па-сегрїі; рос. 

черпать, п. сгеграс, срб. црпем, болг. черпя — черпаю, лит. кігрїі, 

кегри — ця основа наявна і в інших індоєвр. мовах, але без цього 

специфічного для слов. мов значення: лат. сагро — обриваю, гр. 

кагроз — плід, нім. НегЬзІ — осінь, бо тоді зривають плоди; інд. 

кграпі — ножиці. 
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Чертй — рос. граница, межа. Черта оседлости — межа 

мешкання, так називалась офіційно в царській Росії та територія, поза 
якою євреям не вільно було мешкати — з дуже рідкими винятками. 

Чертог — арх., пишна велика кімната або будинок, палац, ст. 

сл. чертогь — величний дім, палац. Рай. 

Лекс. 1596.33: Чертог, палац, терем. 

Лекс. 1627.304: Чертог — ложница албо покой, кролескій 

палац, терем, палата царева злотованая. 

Чесйти — 1. розправляти, розплутувати гребінцем волосся; 

2. очищати від домішок; 3. розм. енергійно щось робити; праслово 

з чергуванням о-е; п. сгезас і сгозас; рос. прическа (вимовляється 

„причоска”), спорідн. з словом коса, спільнослов. *кесаіі, ц. сл. 

чесати, чешоу; лит. казб, казуїі — копати, дряпати; гр. кзео — 

гладжу, кзаіпо — чешу. 

Чесний — ст. сл. чьстьн; 1. моральний, коректний, порядний; 

2. достойний, шановний, поважний; 3. на Мараморщині і Закарпатті 
чемний, слухняний про дітей; див. честь, цний, зацний. 

У староукр. мові: 1. рицарський; 2. достойний; 3. священний. 

Напис на хресті 1161 р.: Покладаєть Чьстьньїй Крсть вь манастьіри 
своємь. Чьстноє Дрізво бесцізньно єсть. 

Слово о п. І. 1187р.: Нечестно кровь пролиясте, 26. 

Про чєсньїх пановь приступаю... кролєви польскому (Черня- 

хів, 1435 Р 132-3). 

Лекс. 1627.458: Єсть и камень честен в Сиріи. 

Чесність — властивість за знач, чесний, чесна поведінка, 

чесний характер. 

Лекс. 1627.304: Честность — почтивость, обьічайность, 

нетьіддивость, скормность, повага, шляхетность, дорогость. 

Честньїй — учтивьій, см-Ьренньїй, метафорично: коштовний. 

Честь — моральна чистота, давнє значення слава, добре ім’я, 

гонор; ст. сл. чьсть, болг. чест; рос. честь; срб. част; чс. сезї; п. 

С2Є5С (також вітання); спільнослов. сьзіь, ст. сл. дієсл. чьту, 

спорідн. з чисти, д. інд. сіиіз — розуміння, сеіаіі — помічає, думає; 

латиш, зкізі — думати, через чергування голосних, пов’язане з 
дієсл. читати; див. читати. 

Слово о п. І. 1187р.: Ищучи чти. 

Зоставити при честі у староукр. мові означало повернути 
чиєсь добре ім’я, реабілітувати: 
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И мьі... во всемь есмо князя Костянтина... оправили и д-Вда и 
отца его и матку его и его самого при чети оставили (Вільно, 1495 

АЛМ 84). 

Чеський — який стосується чехів, Чехії, напр. чеська мова. 

За волю Владислава... крал'Ь оугрьскаго и чьскаго (Гирлов, 

1499 ВО II 419). , - = 

Четй — військовий загін, угор. сзаіа — битва, рум. сеаіа — 

загін у сто вояків. Слово східне. 

Лекс. 1596.33: Чет — почет, войско ушикованоє. 

Четвер — див. тиждень. 

Четвертий — день тижня, давній чєтвєрг: 

А писан оу острозе оу четверть на сватого Остафл день 
(Острог, 1463 А5 1, 56). 

Четвероєвангеліе — книга, яка вміщає в собі всі чотири 
євангелія від Матвія, Марка, Луки і Івана (Йоанна), гр. іеіга — 

чотири, гр. сеїгаеиа££ЄІіоп. 

Азь рабь божїи... имєнємь етєфань по прозвищоу винць 
коупихь сь тєтраєугль за своу дшоу, 1401 ЗКЄ. 

Четвертий — порядковий числівник, див. чотири, рос. 

четвертній, п. сх\уаПу з схіу/агїу. 

Село радостов а в том еєлє три члвки а чєтвєртьіи отамон (бл. 

1471 ЛК3 91). 

Чех — особа чеської національності. 

Чех — монета ХУІІ-ХУІН ст., срібна чи й золота. Назва 

походить від чехів, бо ці монети карбувались в столиці Чехії — у 

Празі. Монета здавна була поширена на Україні, це та сама монета, 

що звалася „полторак”, цебто 1,5 польського гроша. Року 1675-го 
гетьман України Самойлович задумав був карбувати для України 

окремі монети і хотів назвати їх чехами: „А ті чехи в малоросій¬ 

ських городах стануть імать с охотой”. 

Монета „чех” вживалася в Україні аж до середини XIX ст., 

назва цієї монети забулася в Україні (Є. Чернов, 37-38). 

У пам’ятках зустрічається і як „чеська монета”. 

А се я Нєкраш Колчєєвич из братьєю своєю продали двє 
селища на има Доубища вєчно за шєстьдєсат копь грошей чєскоє 
монетьі (Кременець, 1497 А5 І 112). 

487 



Чечуга — назва риби стерляді, чечужний, відома в сх. і зах. 

сл. мовах. 

Чечуга — назва свині на Поділлі. А. Свидницький, 38: 

„Чечуга побігла”. 

Чи — 1. первинний сполучник розділовий, походить від 

спільнослов. кореня питальних займенників *ко-, вжив, для 

означення предметів з перелічування; 2. сполучник допустовий, 

вживається коли є логічна невідповідність між певними твер¬ 

дженнями, напр. так чи інак; 3. питальна частка уживається 

для підсилення питального характеру речення, напр. „чи то 

правда?”. 

Відповідники в інших індоєвр. мовах набагато вужчі щодо 
застосування: лат. яиі, диіп — як, д. нім. Іші, суч. нім. \уіє — як, 

авест. сі —- як. 

В пам’ятках іноді чи комбінується з сполучником ли або ж ли 
заміщає чи. В зах. укр. говорах замість чи зустрічається ци. 

Слово о п. І. 1187р.: А чи диво ся стару гюмолодити? 27. 

Т. т.: Чи ли вьспі>ти бьіло. 

Т. т.: Се ли сотвористе? 

Лекс. 1627.262: Убо — ци. 

Изали збирають с терня грона винньїє? Катих. 1645 р. 85. 

Чиг йти — 1. чекати; 2. вижидати когось; 3. підстерегти; 4. 

прагнути, забрати чуже майно. 

Лекс. 1627.355: Ассур — чигаючий. 

Чигирин, Чигрин — місто, районний центр Черкаської 

області, розташоване на р. Тясьмині з басейну Дніпра. Резиденція 

Богдана Хмельницького. Назване вірогідно від слова чагарник. 

Чий — відносний і означальний займ. — належний кому, від 

кореня питальних займенників *ко, лат. сиіи$ — чий. Див. чи. 

А мьі роспьітали старьіх людей чия то отчина (Дворець, XV 

ст. СГЧА). 

Чик! чики-чики! — звуконаслідування різання. Чикчик та й 
одрізав. Звідси чикати — різати. У дит. мові чика — ножик. 

Стародавнє. 

Чин, чину —1 . ранг, службове становище, стан; 2. заст. 

діяльність, дія, праця; 3. спосіб, в якому щось робиться „таким 
чином”, „головним чином”. Див. чинити. 
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Се я смиреньї федосей игумень спаскии постриг а оу вьіночес- 

кии чин (XV ст. ВОРСР 179). 

Лекс. 1596.33: Чин — порядок. Чиновні — ведле порядку. 

Чинн"Ь — порядне. 

Чинити — 1. робити, особливо розповсюджене в зах. 

діалектах; 2. виконувати щось не руками: вчини мою волю, вчинив 

йому кривду. На Закарпатті слово підтримане і впливом угор. 

сзіпаїпі, запозич, у слов’ян — „що ти чиниш?” — це угор. тії 

сзіпаїзг? У ц. сл. чинити від чинь означає і впорядкувати, рос. чин 

— посада, чиновник — урядовець, вжив, і на Україні. Спільнослов. 

*кеіпи, інд. сіпоїі — збирає, авест. саіеііі, сіп\уаііі — вибирає, гр. 

роіео — робить, творить, див. поет. 

А што ми оускажєт господарь мои тоє радь чиню (1386 Р. ЗО). 

Лекс. 1596.29 6: Твору — чиню. Твореніє — чиненьє. 

Лекс. 1627.164: Пожиток чиню. 

Т. т. 448: Раав — зам-Ьшеньє чинячая. 

Яко чиниш за дний Апостолкихь. Катих. 1645 р. 43. 

Тоє чините на мою пам’ять. Катих. 1645 р. 51 б. 

Приказують добро чинити. Катих. 1645 р. 84 б. 

Чинш — старе „кинсь” — це плата яку давали селяни 
позбавлені земельної власності за найм у поміщика землі натурою 
чи грішми. Староп. с/упз/, старочс. сіп/, сер. в. нім. /іпз. До нім. 

дісталось з лат. сепяиз. 

Им ньє... даємь и записуємь зо всими людми... и з роботами и 

тєж с платьі и цьінши (Вільна, 1499 А5 І 117). 

Лекс. 1627.49: Дань — чинш, побор, заплата чиншованя. 

Числівники — один 1, два 2, три 3, чотири 4, п’ять 5, шість 6, 

сім 7, вісім 8, дев’ять 9, десять 10; всі спільнослов’янські. 

Число — кількість виражена номерами. Споріднено з словом 

читати; д ив. рос. число, чс. СІ8І0, староп. с/у8Іо, лит. зкаііііиз. 

Писан листь оу галичи оу понєдлокь число лйт рожества 

Христова... (Галич, 1424 Р 106). 

Лекс. 1627.305: Числія, число — личба або личман. Числія 
наупотребително єст. 

Чистий — прикм. 1. незабруджений; 2. без домішки; 3. який 
має вільну, нічим не займану поверхню; 4. безгріховний (чиста 
совість), щирий. Праслово, спільнослов. *кІ8ї, ц. сл. чисть, чистити, 

д. прус, зкізіаі, зкізїап — чисто, лит. зкузіаз — рідкий (рідина). 
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хкаіхіах — блискучий. Спорідн. з гр. хсЬісІгб — ділю» лат. зсіпсіо — 

розділяю, розколюю. Слово загальнослов., рос. чистьій, срб. чист, 

ЧС. СІ5[у, СЛОВЄН. СІ5І, П. С2у8Їу. 

Слово о п. І. 11 87р.: По чистому полю. 

Слюбуємо нашею чистою вйрою безо лети и безь хитрости 
(Чжюрзев, 1403 ДІМ). 

Лекс. 1627.305: Чистий, истинньїй — правий, ширьій, чистий. 

Читйти — 1. пізнавати букви алфавіту і уміти їх поєднати у 
словах; 2. пройти очима або вимовити вголос певний написаний 

текст. Споріднено з словами чистий і честь.; д. інд. сеШі — 

помічає, думає, уважає; латиш. хкіхі — думає, уважає; спільно- 

слов. сьїо сізїіі — вважати, цінити; ц. сл. чисти, чьсти. Значення 

слова розвинулось від рахувати — читання названо від читання по 

складах, нанизування силаб, див. число. 

В пам’ятках зустрічається у формі чести: 

Коли видить грамотоу а любо сльїшит чутчи (1387 СП №12). 

Комуже боудєть того потрєбно листа чєсти (Луцьк, 1451 

ДГШХ). 

Читач, -ча — 1. хто читає певну книгу; 2. відвідувач 
публічної бібліотеки. Давня форма — читатель — збереглась у 
рос. мові. 

Лекс. 1627.467: Прієм сей мой труд, читателю. 

Т. т. 476: Любомудрьій Читателю. 

Читець — рос. чтец; 1. той який читає кому-небудь або 
публічно вголос, напр. читець-декламатор; 2. заст. читач. 

Лекс. 1627.305: Читатель — чтець, зри клирик. 

Чихйр, -ру — червоне кавказьке вино домашнього приготов- 

лення, яке ще не бродило, муст, тюрк, чахир. Дм. 500. 

Чіп, чіпа — пробка від бочки. Дурний як чіп — дуже дурний; 

рум. сер, угор. свар — те саме, лат. сіррих — стовбур, але слово 

скоріше східне. 

Чірр! — звуконаслідування горобця. 

Член — 1. частина тіла, яка тримається до туловища: верхній 

член — рука; нижній член — нога; 2. статевий орган мужчини; 3. 

кожна осіб, які складають товариство, сім’ю, організацію, керівний 

орган і т. д.: члени сім’ї, члени уряду; 4. кожна частина речення; 5. 

кожний компонент математичного рівняння. Праслово, спільно- 
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слов. *ке!-п, звідси й коліно, ц. сл. члЬн, рос. член, п. сгіопек. У 
староукр. пам’ятках зустрічається під впливом староп. мови як 
члонок із значенням: 1. стаття у юридичному творі; 2. частина тіла. 

О чєтьірех члонкахь за которьіж вина (XV сі. ВС 17 зв.). 

За головоу шєстьдєсат гривень за жьньїи члонокь оутлтьіи 
тридцат гривень (Т. т. 24 зв.). 

Чмих! — звуконаслідування прочищення носа, а також 
утікання. Звідси чмихати. Чмихнув скоро — подався невідомо 

куди. 

Чобіт, чобота — шкіряне звуття, яке накриває ногу до коліна, 

татар, чабата — постоли в тюрк, мовах з перс. саЬаІ. Пучки лізуть 

із чобіт, Кул. 266. В чоботах ходить, а босі сліди знать, Номис. 

№1182. 

Лекс. 1627.156: Черевик албо чобот. 

Т. т. 214: Сапог — чобот, черевйк. Сапожник — чоботар. 

Човг! — звуконаслідування шаркання ногою. Звідси човгати 

ногами. 

Чбвен, човна — легке судно, ст. сл. чльнь, чєлнь, чолнь; 

пор. срб. чун, чс. сіип. Неначе чбвен в синім морі, Шевченко, 1. 

Впізнав греків човен, Коц., 6. Намалює човен, Кул., 401. В 
Галичині човен, човна. Множ, човна замість літ. човнй під впливом 
п. мови. Військові човна, „Діло”, №9986. 

В літературній мові тепер зовсім не вживають слова „лодка”, 

панує тільки чбвен. Акад. Рос. укр. Словник т. II, ст. 445 рос. 

„лодка” перекладає словом „човен”, а про „лодку” й не згадує. 

Так само не знає лодки й Словник Б. Грінченка. Цікаво, що на 
Київщині у багатьох місцях лодка — це великий човен із дощок, а 
човен — малий і видовбаний з дуба. Шевченкове „неначе човен в 
синім морі то потопав, то виринав” говорить про те, що човен не 
конче малий. Первісне значення слова човен (*кеітаз) — пень 

дерев’яний — говорить про те, що розрізнення слів „човен” і 

„лодка”, що маємо його на Київщині дуже старе. На Волині в 

багатьох місцевостях знають тільки „лодку”, звичайно, без 

російського впливу. Давні ладя — лодия, чльнь, чьлнь, чолнь — 

отже обидва слова старі. 

Чого — від займ. „що”, вжив, на початку питальних речень 

або як питальне слов. 

Лекс. 1627.304: Чесб — чого. Чесб ради — для чого. 
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Чок! — те саме ідо й цок. Див. цок. Це звуконасл. слово. 

Дм. 569 подає, що тюрк, чок — багато, бажати довголіття, кип-чок 
— довбати, клювати. 

Чоколяда — це форма вжив, на Галичині для слова шоколад 
під впливом п. сгекоіасіа. Посли дістануть шоколаду, Фр. З в. 188. 

Чоло — верхня надочна частина обличчя людини. Ст. сл. 

чело, перше значення верх, верхина; пор. стояти на чолі, очолюва¬ 

ти; пор. лат. сеІ8И8 — повищений, со11І8 — холм, лит. каїпаз — 

холм, гр. коїопоя — пагорб, рос. чело, срб. чело. 

Чолом бити; стародавній вираз замість просити. 

Биль нам чоломь околничьій смоленьскій (Вільна, 1499 РИБ 
776). 

Чолобиття — ст. сл. челобитиє — поклон, привіт, прохання. 

Жив. чоло. Володимирська книга, 1570 р.: Ихь милость на моє 

чоломбитє то учинити, 85. Від цього виразу в нас позостало- 

ся тільки „чолом”, „чолом давати” — вітати, часом старе „чолом 

бити” — просити. 

И ихь милость на моє чолобитье... печати свои приложили кь 

сему моєму листу (Луцьк, 1449 АЛМ 8). 

Чоловік — ст. сл. человйк і илов^к, в укр. тепер головно 

мужчина або супруг — чоловік жінки, ст. сл. человіжь — Ьошо, 

укр. людина, гебр. асіат. А слов’янські мови зберегли ст. сл. 

значення: рос. человек, півд. сл. човек, п. сгіошек, чс. сіоуек. 

Загальне походження слова не ясне, може це слово складне чело- 

вйкь (Черних, 27), тоді це — той хто має повну силу: чоло — верх, 

вік — сила, тому в укр. мові чоловік — супруг (Черних, 27-28). 

Але ще за праслов’янської доби слово челов-Ькь набуло широкого 
значення, як Ьото заріепз взагалі і стало визначати і чоловіка, і 
жінку (Черних, 28). 

О. Брюкнер виходить при аналізі цього слова від слова 
челядь. Визначаючи, що друга половина слова — це вйк — сила, 

знаходить спільнослов. корінь *ке1 — рід, отже чоловік — то сила 
челядна, сила роду, сила родини. О. Трубачов виходить з подібних 
міркувань і вважає, що чоловік — це „син роду”. 

Слово о п. І. 1187р.: В^ци челов'Ьком скратишась. 

У староукр. мові Х1У-ХУ ст. окрім давнього значення — 

людина, особа, душа — появляється і нове значення — феодально 

залежна особа. 
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Инокоторого єсмо чоловіка видали вь нашои зємли, што 

ємоу добра не хотєль... з зємли нашоє и вьіслали (1496 В О II 405). 

А в томь же сєлє члвкь сєдить на вроцє, пол копьі в годь жє 
дасть (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 

Чоловік Божий — часта у нас назва на людей праведного 
життя, пор. часте в Біблії із ЕІоЬіт — чоловік Божий, особливо на 
пророків: І Цар. 13:1, 4, 5. У старій укр. мові „чоловік Божий” — 

то епітет святого Олексія, персонажа з шкільної драми. 

А писань листь... оу днь стого Олексія члна бьд. (Смотрич, 

1375 Р 20). 

Чоловічий — сучасне значення супружеський, мужеський; 

давнє значення властивий людині, людям. 

Ач подлоугь часовь розньїх обьічаи и учинкьі члвчи изменьї 

(XV ст. ВС 9 зв.). 

Лекс. 1596.21 б: Пристосовує свой голос до чоловічого. 

Чоловічок — так в укр. мові кажуть на „зіницю ока”. Усі 

народи для „зіниці” утворили свої власні назви, і вони закріпилися в 

мовах усього світу різні. Дійсно, хто пильно дивиться в зіницю, той 

бачить себе там маленьким — як чоловічка. Те саме і в мові 

гебрейській: ізоп — чоловічок, гебр. із — чоловік, а -оп — кінцівка 

зменшування. Цікавий вислів з 16/17 псалма стих 8: Хоронити 

мене як зіницю (ізоп) свою дочку ока (Ьаі ар). В мові гр. кбге — 

дівчинка, когіоп — зіниця, лат. риріїїа — дівчинка сирітка, італ. 

риріїїа — вихованка, але і зіниця, рос. зрачок, зорочок, зеница, а 
також человечек, мальчик (Преобр. III 60). 

Чбму — нащо, розвинулось з давнього чему, присл. з 
питальною функцією, що розвинувся в свою чергу з місцевого 
відмінка займенника „що”, „в чому справа?” — „в чім річ?”. 

Слово о п. І. 1187р.: Чему, господине, насильно веєши, 38. 

Чому Бог человека допустил в гр"Ьх впасти. Катих. 1645 р. 12 

б. /. ,,; • , 

Чопове — іст., державний податок від алкогольних напитків, 

його брали від горілки, меду, пива, а від 1629 р. лише від меду. 

Слово знане від XV в., див. чіп. 

Чорбаджі — капітан сотні яничарів в колишній Туреччині. 

Чорний — найтемніший з кольорів, появляється там де не 

падає або не відбивається світло. Праслово, рос. черньїй (вимовл. 
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чорний), п. сгату, чс. сету з давнього сгпу, срб. црн, ц. сл. чрнв, 

спільнослов. *сьть, *сьг5пь, д. прус, кігзпаз (у назвах рік кігзпа), 

інд. кгзпа. 

Чорна звірина — кіт, собака — перебіжить дорогу, погано 

буде — повір’я. Чорне по білому написано — все ясно, доказів 

більше не треба; бачити все у чорному світлі — з фр. уоіг ЮШ еп 

поіг — дивитися на все песимістично. 

Слово о п. і. 1187р.: Чрьньїй ворон. Чрьна земля. Чрьньїя 

тучя с моря идут. 

Отписую королеви два кони чорньїй а тисавьій (XV ст. Арх 
ЮЗР 8 VI, 29). 

Чорне море — це море нічого в собі чорного не має, навіть 
була така популярна рос. пісня „Самое синєє в мире Черное море 
моє”. Назва турецька, турки позначали назвами кольорів різні 
сторони світу — жовте, червоне, чорне — останнє означало північ, 

бо справді це море розташовано на північ від Туреччини. М. Л.К. 

Чорний шлях — дорога, якою іздили татари, коли зненацька 
нападали на Західно українські землі, підпалюючи зерна, грабуючи, 

беручи людей в ясир. 

Чорні булгари — каробулгари або протобулгари, тюрська 

кочова народність, яка в другій половині першого тисячоліття н. е. 

утворила у Східній Європі, визволившись від залежності від 

хозарів, велику імперію. Границі ЇЇ мінялися у різні часи, але з 

погляду історії України важливе є існування протобулгарської 

держави, заснованої року 619 на її теперішній території булгарсь- 

кими вождями Юрганом Органом і Курбатом. Безпосереднім 

наслідком цього було заснування Києва, див. топонімія. В наступні 

століття за панування над Києвом будуть боротися болгари, хозари 

і варяги (русь), тому що це був центр, від якого вів торговий шлях 

до Константинополя, аж поки з поразкою хозарів і розгромом 

болгар, здійсненим вдовою булгарського принца Угера Лаичіні 

(літописний Ігор), варяжкою Олгою Хелгою, у Києві остаточно не 
запанують варяги, які поступово слов’янізувались, будучи 
асиміловані слов’янською більшістю. Протобулгари, які вважали 
себе нащадками гунів, відіграли велику ролю не тільки у створені 
кримського татарського ханства, але і Запорозької Січі, про що 
свідчать тюрські назви на Півдні України; звичай козаків брити 
голову, залишаючи лише один чуб — чупринку або оселедець, їх 
одяг, традиція кобзарства (саме слово кобза тюрського походжен- 
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ня). Присутність монгольської домішки в генетичній спадщині 
українців було у свій час визнано проти його волі визначним укр. 

антропологом Федором Вовком (Федор Волков). Але я завжди в 
людській історії перемога щодо поступу цивілізації зосталась не на 

боці руйнівної сили — кочовиків, а осілого хліборобського народу, 

тобто у даному випадку східних слов’ян. Див. Слово о п. І., 

Святослав, собачі болгари, Тьмуторокань, Сон Святослава. 

М.Л.К. 

Чорні клобуки — були в XII ст. гвардією, тобто елітарним 

військом київських князів. Це тюрське плем’я каракалпаків — 

кара — чорний, калпак — капелюх; пор. угор. каїар. Смерть 
київського князя Ізяслава оплакували: „Вся Руська земля і всі 
чорні клобуки”. 

Чорнило — слово це широко відоме ще з перших слов’янсь¬ 

ких пам’яток XI віку: чрьнило, чьрнило, чєрнило — чорна рідина 
до писання. В українській мові полишалася старослов’янська 
форма „чорнило”, в російській мові тільки „чернила”, тобто слово 
множинне ріигаїіа іапіиш. На початку це слово визначало тільки 
чорну рідину до писання, звідки й назва. Пізніше значення цього 
слова поширилося, — воно стало визначати всіляку рідину до 
писання, чому й повстали такі чудні вирази, як „червоне чорнило”, 

„зелене чорнило” і т. ін. Правда, в нашій мові ширяться і добрі 

новотвори: червонило, зеленило і т. ін. Болг. і срб. мастило, чс. 

іпкоизі, п. „атрамент” повстало з латинського аїгатепіит. 

Чорниця, чорниці — рос. черника, п. сгагпе ]а§осіу; плід 

кущового дерева, маленькі чорні ягоди, в Карпатах їх звуть афіни з 

рум. айпе. 

Лекс. 1627.77: Дерево на котором черниць ягодьі ростут. 

Чорнобиль — місто в Київщині на р. Прип’ять, де відбулась 

26 квітня 1986 р. ядерна катастрофа на атомній електростанції, яка 
потрясла людство. Чорнобил — це укр. назва різновиду полину 
Апетізіа уиІ£агі$ і тому дехто відразу пов’язав цю подію з 
пророцтвом в Апокалипсі (Об’явлення Йоанна Богослова) — глава 
8, стих 10-11 — де один передвісником кінця світу є те, що велика 
зоря впала з неба палаючи як смолоскип і від того вода гірка, як 
полин. М.Л.К. 

Чорногуз — див. бузько. 



Чорнорйзець — ст. сл. чьрноризьць; той хто носить чорну 
одежу, монах, чернець. Є рукопис 1348 року: О писменех 
чрьноризца Храбра. Див. риза. Чорноризці як і ченці — чернці — 

називались так у протилежність до білого кліру, світського 
духовенства, священників. 

Чорт — нечиста сила, дідько, біс. Дуалістична концепція 

існування двох начал — доброго бога і демона чорта характерна і 

для дохристиянських язичеських релігій, але набрала широких 

розмірів у християнстві, де названий Сатана; див. Луцифер. 

Праслово, рос. чорт, п. сгаії, давніше сії, срб. сртити — проклинати. 

О. Брюкнер припускає спорідненість цього слова із словом 

чарівник; лит. кегеіі — чарувати. Див. евфемізми. „Я схопив її 

книгу як чорт грішну душу”, Р. Іваничук, Б. д. м. Госп. 135. 

Лекс. 1596.11 6: ДЬмонскій— чортовскій. 

Лекс. 1627.470: Халдіья — якобьі чорти. 

Чорт — уживається для зазначення сильно, дуже багато: у 
нього до чорта грошей! 

Чортик — неприємна друкарська помилка. 

Чортмй — з чорта має. Грошей у нас чортма. Пор. у Б. 

Грінченка II 566: „А хіба ж є така пісня? Чорт має”. 

„Чортове зілля” - ДИВ. ТІОТІОІІ. 

Чота — те саме, що чета, див. чета. Єванг. 1499 р.: Конници 
створиша четьі три. 

Лекс. 1627.304: Чета почет, полк, громада. 

Чотири — кількісний числівник, ідноєвр. слово зустрічається 

у всіх слов. мовах, спільнослов. *сеіуге, санскр. саіуагаЬ, гр. 

іеіїагех, лат. циаіїог, лит. кеплгі, латиш, сеігі, давнє укр. чєтьіре. 

Див. четвертий. 

Чотирнадцять — кількісний числівник у давньорус. мові 

чєтьіре на десяте, ст. сл. чєтьірьнадєсдть. 

Чубарий — масть коня: з ясними плямами на іншій масті. З 

тюрк, чибари. Дм. 551. 

Чубук, чубука — рурка до люльки з тур. чубук з тим же 

значенням. Див. цибук. Пол. цибик. Дм. 551. 

Чуднйй — це чудакуватий, рос. странньїй, чуднбй. 

Чудо — і. явище викликане надприродними силами, яке 
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суперечить законам природи; 2. перен. щось надзвичайне, гідне 
подиву. Того же кореня чу — *$кіи, як і слово „чути”, див. чути. 
Це тому що чудо сприймається органами чуття, ст. сл. чюдо, 
чоудо, рос. чудо, п. сисі, гр. кусіоз. 

Восьме чудо світу — кажемо на щось велике, небачене, 
грандіозне. Про сім чудес світу за визначенням античності див. сім. 

Чудотворець — який робить чудеса, епітет деяких святих, 

між іншим Миколи. 

По той стороні веЬ чюдотворци (Краків, XV ст. ОБРН 112). 

Чужий — 1. не власний, не свій; 2. сторонній; 3. незнайомий; 

4. з іншої країни, іноземець. Походить з того ж спільнослов. 

кореня як і чуття і чудо. Див. А. Вгііскпег, Зіо^/пік еїуто10£ІС2пу 
)ех. ро1$кіе£0, рої. 67; п. сисігу, рос. чужой, болг. чужд, хорв. ІисЦ, 
СЛОВ. Цу, ЧС. СІ2І, ц. сл. чуждь, туждь і штуждь. Чужий — це 
незвиклий, тому у Початковому літописі фіно-угорські племена 
півночі названі Чудь. 

Слово о п. І. 1187р.: Пожрьша чужи ручьи, 42. 
О бранїи чюжог пола (XV ст. ВС 7 зв.). 
И тєжь абьі ихт> люди сь чоужьіхь земль... абьі не бьіло 

(Вільна, 1498 ВВ II 412). 

Чужі — чужі слова в укр. мові діляться на дві групи: 1. 
слова ялові, цебто такі, що в нашій мові зайві, бо їх легко можна 
заступити відповідними своїми, напр. рутинований — вправний; 2. 
слова чинні, цебто такі, що ми їх звичайно не перекладаємо, бо 
часто й відповідних слів своїх не маємо. До другої групи належать, 

скажемо, слова термінологічні, напр. пошта, школа, телефон, 

гімназія і т. ін. 

Чужоземець, -мця — чужинець. 

Лекс. 1627.89: чужоземка — прихбдень, прихожая, чужозе- 

мец — прихбдень, гость, обчій. 

Т. т. 235: Странен, странньїй — гость, обцьій члов'Ьк, 
посторонній, приходень, чужоземец, гость, обцій, чужоземскій, 

пелгрьім, вандровньїй, чужий. 

Чужолбжник — арх. людина, яка порушує подружню 
вірність. 

Лекс. 1627.181: Прелюбод-Ьй — чужолбжник. 

Чуйний — 1. делікатний, чутливий; 2. який швидко сприймає на 
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зір або слух. У староукр. мові уважний, пилний. Від чути. Див. чути. 

Лекс. 1596.24 б: Подвиг — чуйноє стараньє. 

Лекс. 1627.161: Чуйноє стараньє, клопот. 

Чуйність — 1. уважність і сердечне ставлення до людей; 2. 

чуйність; 3. діал. бадьорість. Це значення зустрічається і в 
пам’ятках: 

Лекс. 1596.3: Бождреніє — чуйность, пилность. Бодрость — 

чуйность. Бодрствую — чуюся, чуйность маю. 

Лекс. 1627.пер.: Чуйность стражи. 

Т. т. 14: Чуйность, пильность. 

Чулий — 1. чутливий; 2. вразливий; 3. чуйний. Від чути. 

Див. чути. 

Лекс. 1627.пер.: Знак чулои цноти. 

Чумй — гостре інфекційне захворювання людей і тварин, що 

поширюється у формі епідемії. З турк. осм. сита — наголос в цих 

мовах все на кінці слова; болг. і срб. чума, рос. чума. В Галичині 

джума, п. біита. В інших мовах назва хвороби виводиться з лат. 

ре8ІІ8, фр. 1а резїе, угор. ре$ІІ8, нім. біе РЄ81, звідси і термін 
пестициди. 

Чумак, -ка — візник на Дон по рибу чи в Крим по сіль, 

чумакувати, чумацтво, чумацький, чумачка, чумакування. Не 
мало писано про походження слова „чумак”, але остаточно 
вирішення немає. Перше виводили це слово від тур. „чомак”, яке 
означає „палиця”, „булава”, але такого значення по всіх укр. 

говорах немає. Гр. ільїнський Р. М. 1933 ч. 6 виводить з рос. 

говіркового слова „чумак” — замруза, нехлюй; чумачка — те 
саме, а також „чумазький” — чорний, брудний, задріпаний: 

„Чумаки мало могли дбати про свою чепурність під час далекої 
подорожі. Вони, бувало, пішки ходили сотні верстов „у Крим по 
сіль” за доброї погоди палило їх пекуче сонце, а в негоду придорож¬ 

нє болото забризькувало їх з голови до ніг, тим то вони дійсно були 

„чумазими”, в російському значенні цього слова.” 

Сам корінь чум- походить з гр. каиша — спека, жар. каіо — 

палю, індоєвр. корінь кеи- — палити. Слово чумак спочатку 

визначало „закурений, загорілий”. 

Деякі вчені слово чумак виводять від тюрк, чума — візник. 

Дмитрієв 563 до цієї гіпотези не пристає, бо перс.-тур. „чомак” 

визначає палицю, булаву. 
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Чуприна — 1. довге пасмо волосся на голеній голові, що 

звисало над лобом, оселедець. „Через віки перекайданена, як стяг 
чуприну несучи йшла Україна за Богданами, йшла за свободою 
вночі”, Л. Танюк, „Через віки”; 2. волосся на голові людини; 3. те 
саме що чуб. Чуб — чуп або виведене з нього чуприна, спорідн. з 
гот. зкиії — волосся на голові, сер. в. нім. зсЬорї — чуб, кудри; д. 

в. нім. зсоиЬ —'сніп, в’язка соломи. 

Чура — те саме що джура; помічник козака. „Із своїм 

чурою”, Кул. 337. 

Чурек — з тюрк, чурек — хліб, чорек — коржик з некваше- 

ного тіста. У „Кавказі” Т. Шевченка: „Чурек і сакля — все твоє!” 

Чурило — Пленкович персонаж, рос. билин; бабій, що 

жінкам у Києві заворочує голови, вірогідно трансформоване ім’я 

Кирило. Див. Кирило.. . :.ч . . 

Чути — 1. сприймати звуки вухом; 2. мати слух; 3. перен. 

відчувати. Давніше чути вважалось і щодо запахів. Походить з 

кореня чу-, спільнослов. зк]и-, послужило для слуха і нюха, тоді як 

у греків цей же корінь відносився до зорових вражень, гр. їЬуозкооз 

— який доглядає жертви, гот. иззкашз — передбачливий, проник¬ 

ливий; д. нім. зсоишоп, нім. зсіїаиеп — дивитися, в інших індоєвр. 

мовах без $: лат. сауео — відчуваю, гр. акио — (відси акустика); 

інд. каші — віщий, рос. чувствовать — означає тільки відчувати; п. 

схиб — те саме, а у безособовій формі значить чути запах, а не звук. 

Проте синонімія чути вухом і відчувати зустрічається і в інших 
індоєвр. мовах, зокрема в італійскій, де зепііге означає і відчувати, і 
сприймати слухом. М.Л.К. 

Чуючи у нас бьіти Христа. Катих. 1645 р. 52. 

Чуття — рос. чувство; 1. здатність відчувати враження через 
сензоріальні органи відчуття — смислів; 2. душевні переживання. 

Певне поплутання чуття з теперішнього погляду часте в 
біблійній мові, напр. у пророків. Так, напр. часто знаходимо 

„бачити”, замість „чути”: „Побачите слово Господнє” Єр. 2:31. 

„Хіба ж ти не бачив, як народ цей казав?” Єр. 33:24. „Щоб бачити, 

що буде він казать мені”, Ав. 2:1. „Слова Амоса, які він бачив на 

Ізраїля”, Ам. 1:1. „Слово Господнє, яке він бачив”, Мих. 1:1. 

Чух! чухи-чухи — звуконаслідування шкрябання тіла. 

Звідси: чухати, чухатися, чухання. Стародавнє. 

499 



Чхати, чхання, чхи — видавати шум при судорожньому 

видиханні носом. Звуконаслідувальне. 

ш 
ТТТ — двадцять восьма буква української азбуки, зветься ша. 

Форма букви запозичена з гебреїської шин. Букви ш в гр. мові 
немає, тому всі біблійні євр. імена з 5 передані по-грецьки через с. 

Напр. Асирія — євр. Ашур, Авесалом — євр. Авешалом і т. д. 

Ша! — вигук: тихо! В Україні вважається єврейського 
походження. Насмішливо: Ша, кіндер! — тобто: тихо, діти! 

Шйбаш, шабашувати, шабашити — перестати працювати, всі 
від д. євр. заЬЬаЦ у вимові ашкеназі і їдіш — шабес. Див. субота. 

Шабля — ручна холодна крива зброя, яку кавалеристи 

носять на лівому боці, староукр., рос. сабля, п. згаЬІа, з камськ. 

болг. заЬіа, мад. зхаЬІуа, д. в. нім. $аЬе1, ст. сл. сабля. Див. сабля. 

Слово о п. І. 1187р.: Гримют сабли о шоломьі. Поскепаньї 

саблями каленьїми. Сабли у них изьостреньї. Кричать под 

саблями. Крильца припішали поганьїхь саблями. 

На то єсмо присягали, яко и сами оуизрьіте... штобьі богь 

даль наши ворози подь нашими ногами и под нашими шаблями 

(1496 ВВ II 403). 

Шавлія або шальвія — трав’яниста лікарська рослина з лат. 

заК'іа, д. в. нім. заіуеіа, чс. заіуе], п. $2а1\ууа. „Посію я шавлію рано 

у неділю” (Пісня). 

Шаддай, Басісіа) —. це найдавніша назва Бога у давніх гебреїв, 

яка панувала ще до Мойсея, але позосталася й далі. Назва ця часта 
в Біблії, пор. Буття 17:1, 28:3, 35:11; Вихід 6:3, Числа 24:4; Рут 
1:20; Пс. 41:1, 68:15 і ін., а особливо в Книзі Йова, що вказує на її 
глибоку давність. 

В Книзі Вихід 6:2-3 читаємо: І говорив Бог (ЕІоЬіт — власне 
Боги) до Мойсея й сказав йому: Я Господь ДеЬоуаЬ)! І являвся я 
Авраамові, Ісакові та Яковові Богом (Ье Е1) Шаддаєм, але ім’ям 
Моїм ІеЬоуаЬ (ІНУН) Я не дався їм пізнати”. З цього видно, що 
Шаддай — це найдавніша назва Бога, з якою Він був знаний ще 

Авраамові. 
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Значення слова ИІаддай не ясне. І наука виставила кілька 

теорій його походження, напр.: 1. засіоі — перемагати, гвалтувати, 

а засісіаі — переможець; 2. зе — що вистачає; 3. зесіі — мій 
демон, 2 М 32:17, чужі боги стали гебреям за демонів, тому зесі — 

демон; 4. засіє — поле, тому Шаддай — Бог поля; 5. вавилонського 
засій — скеля; 6. асирійське зесіи — бог бик і т. ін. Греки 

переклали слрво Шаддай словом Рапіокгаюг, старослов’янське 

Вседержитель, цебто Всемогутній. В Книзі Йова 8:3 Шаддай — це 

синонім Бога. 

Шайтан, -на — диявол, араб, зміна слова сатана, тур. шаітан. 

Дм. 501, 551. Первісний етимон етіопіський саетан — ворог. Див. 

сатана. 

Шалйш, -ша — шатро з тур. салаш — шатро, туркм. чалаш, 

азерб. шалаш. Дм. 552. 

Шалений — 1. який втратив контроль над собою перебу¬ 

ваючи у стані надмірного збудження, хвилювання; 2. дуже сильний 

про явища природи, почуття з слова шал, шаліти; п. зхаі. Пра- 

слово, ст. сл. шалєнь — шалений. Спорідн. з словами на х, рос. 

нахал — нахаба, срб. хала — бруд. 

Лекс. 1627.139: Неистов — шаленьїй. Неистовство — 

шаленство. Неистов^ — шалене. 

Т. т. 143: Несмьіслен — дурен, шаленьїй. 

Т. т. 261: Тяжкосердьій — смутньїй, шаленьїй, глупьій. 

Шалівка — дошка з нім. зсйаіеп — оббивати дошками, 

шалювати. З нім. перейшло до чс. заіоуаіі, з чс. до п., а звідти до нас. 

Шаліти — 1. перебувати в стані надмірного збудження; 2. 

проявлятися сильно — про явища природи. Див. шалений. 

Лекс. 1627.427: Студия шалюючих. 

ІШля — див. шалька. 

Лекс. 1627.175: Прев^са — шаля, ваги. 

Шаль, шалі — 1. шовкова тонка хустка; 2. у староукр. мові 
велика хустка з дорогої кашмірної вовни, з тур.шаль, староп. зхаї, 
перс. заі. 

Скарбьі... вси золотьш, и гроши и сребро, и шали (Вільна, 1498 

АЛМ 163). 

Шалька — тарілка в терезах з нім. 5сЬа1е — чашка через п. 

З7.а1а, згаїкі. ? ■■ 
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Лекс. 1627.126: Міьрило — вага, шалка. 

Т. т. 306: Шалка — мисочка у ваги. 

Шам! — звуконаслідування легкого шуму: миша шамотить у 
соломі або шумотить. 

Шаман — жрець, ворожбит, вольхв в примітивних народів. 

Слово тунгузьке. Шаманізм — віра в силу шамана. 

Шампанське — вино чи шампан, свою назву отримало від 

французької провінції СНашра^пе, де готується відоме шипуче вино. 

Шандйр — народна вимова в Галичині слова жандарм, з фр. 

£епс1агте. Див. „Украдене щастя” І. Франка. 

Шанс — ч. р., вигляд на успіх з фр. сЬапсе, звичайно 
вживається у мн. — шанси. 

Шанування — поважання. Див. шанувати. 

В яком пошанованю от нас маєт бьіти Имя Іисус. Катих. 1645 

р. 15 6. '***— 

Шанувати — поважати з нім. $сЬопеп, п. згапошас. Нім. 

зсЬопеп походить від д. в. нім. зсопі; пор. сучасне $сЬбп — гарний. 

Слово означало спочатку блискуче, чисте, світле. Пізніше $сЬопеп 

стало означати оберігати щось, тримати чисто, непошкоджено, 

захищати від зла. Так і пояснюється своєрідний розвиток на 

слов’янському грунті цього етимона в словах шана, шанування, 

шанувати. 

Шапка — убір на голову. Слово всеслов’янське, пор. тур. 

„жалка” з тим же значенням, відти і укр., болг. і срб. шапка, як і 

угор. $арка, рум. арса. „На злодії шапка горить” — огонь викаже 

злодія, а огонь — давній божок. Цебто бог викаже злодія. 

Випробування щирості вогнем було прийнято у татар, на божество 

блискавки клялись в Київській Русі. 

Шапка Мономаха —див. Мономах. 

Лекс. 1627.422: Кідар — завбй, ків’Ьр, капелюш, шапка 
кролевская або поповская оздобная. 

Шапочний — прикм. до шапка. 

Шапочний розбор — надто пізно. Прийти на шапочний 
розбор — коли вже шапки розбирають. 

Шар, -у — 1. однорідна речовина, що суцільною масою 
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вкриває щось; 2. розм. верства, праслово; ц. сл. шарь — фарба, 

срб. шарка — віспа. 

Шар — рідко куля, кулястий предмет; рос. шар; земной шар 

— земна куля. 

Шар! — звуконалідування тертя по чому. Звідси — шаркати 

брусом по ножі, по косі, шаркати ногою по підлозі. Шарудіти по 

чому. „Не світячи світла, став шарудіти в тумбочці”, Гонч. Л. і зб., 

25. •» • ' 

Шарах, шарахнути — кинутися, слово звуконасл. 

Шарварок, шалварок — п. вгапуагк, §а!\уагк. Додаткові до 
земельних феодальні обов’язки по будівництву, ремонту мостів, 

шляхів, гребель, панських будинків. З нім. 5сЬаг\Уегк — панщина 
від 8сЬаг — ряд, загін, громада і \Уегк — праця. 

Шарж, шаржу — сатиричне або гумористичне зображення, 

яке полягає на перебільшенні, пересаді з фр. сНаг^е — вантаж. 

Шаржа — зах. укр. з п. 8/.аг82а, фр. сЬаг§е — залпа, стріля¬ 

нина. 

Шаркань — в угор. нар. казках назва змія, дракона. Слово 

зустрічається і в укр. казках Закарпаття і Мараморщини. 

Шарлат — яскраво червоний, пурпур; лат. зсагІаШш через 

нім. ЗсйагІасЬ, де означає і дитячу інфекц. хворобу — скарлатину. 

Основа слов персько-арабська. 

Лекс. 1596.23 б: Препруда — порфира. Порфира єст жолв 

албо риба, которая з себе пущаєт шарлатньїй то єст багровьій пот, 

которого збирают на шарлатную фарбу, от тьіх ся зовет шарлат. И 

сукня з шарлату и сукно багровои фарби. 

Шарлатан — дурисвіт. Різно пояснюють. Слово, певне, 

повстало з італійського сіагіаіапо від сіагіаге — базікати, багато 

говорити. Уже в Італії сіагіаіапо означало вуличного продавця 
цілющих речей. Але форма слова — сЬагІаіап — в’яже нас із 
Францією, а тому дають іще й інші пояснення, але вже дальші від 
правди. Розповідають, що в Парижі жив дуже добрий лікар, Ьаіап, 

він щоденно накладав повний візок (сЬаг) різних ліків, возив їх по 
місту й добре помагав людям. Візок Латана (сЬаг сіє Ьаіап) й став 
назвою для „шарлатанів”, бо багато обманщиків скористали зо 
звички Латана й собі зачали продавати різні речі, ніби цілющі, 
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обманюючи народ. Є ще таке пояснення. В Середні віки часто 
виступали італійські комедіанти, одягнені в червоне шарлатове 
вбрання: звались вони нсагіаіапі, нсагіаіі. Вони робили багато різних 
штучок, обманюючи народ, і від них ніби й повстало слово 

„шарлатан". 

Шаровари — широкі штани заправлені в халяви. З перського 

шайвар, через тур. шальвар, тат. чалбар. Дм. 552. Слово було 

вживане і в давньо-євр. мові (див. Дан. 3:21) загЬаІіп, гр. $агаЬага. 

„До червоних шароварів", Коц. 13. Свіда про це слово пише: 

„Сарабара перське одежа, дехто це звуть штани", Корсун. 314. 

Шарп! — звуконаслідування раптового тягнення. Звідси: 

шарпати — тягти, шарпатися, шарпанина — тягання, шарпнути — 

рвонути, шарпак — обшарпаний, обідранець, 

Лекс. 1596.31: Хищеніє— шарпанина. 

Лекс. 1627.204: Расхищеніє— розшарпаньє. 

Шйрпати — 1. тягти, різко, рвучко смикати за щось; 2. 

термосити, сіпати кого небудь. Див. шарп. 

Лекс. 1596.25: РЬю — волоку, шарпаю, пхаю. Рі»яніг или 
рі.ніг; — шарпамьє, попьіханьє. 

Лекс. 1627.257: Торгаю — шарпаю або рву. 

Шарф, -а — довгаста хустка на голову або плечі, фр. 

ГесЬагре. 

Шастати — ходити без пуття туди й сюди. Шастає по хаті й 

лається. Див. шасть. 

Шасть! шусть! — рухонаслідування раптового появлення. А 

він шасть у хату! Лисиця шусть у нору! Стародавнє. 

Шата — сукня, уроч. шати — одежа; п. $гаіа, давнє запозич, 

з герм. Ьеіаг, сер. в. нім. Наг — одежа, шваб. Ьа$5, швейц. Ьа5$ те 

саме. 

Лекс. 1596.15: Шата — риза. 

Лекс. 1627.2: Шарлатная шата. 

Т. т. 84: Изм^нарвіз: пара шат. 

Т. т. 209: Одежда — шата. 

Шатан — арх. сатана, угор. $аіап. 

ІІІатгітися — розм. вештатися, рос. шататься, ст. сл. шата- 

ник., болг. іпетам — ходжу сюди гуди, роблю по хаті; срб. хорв. 
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шетати — ходити; спільнослов. *8Є£аіі, чс. 8аШі — рухати, д. в. нім. 

8Іппап — рушити. 

Лекс. 1596.33: Шатаюся — дрижу, шумлю а тьіж як лев 
рьічу. Так з грецького власне вьікладаєтся. Шатаніє — дрижаньє, 

шумленьє. 

Шатен — чоловік з темно-русявим волоссям з фр. сЬаіаіп. 

Шатро, шатра — рос. шатер — намет з тюрк., може ще з 

половецького чатер. 

Шафа — вертикально стояча скриня для одягу з сер. в. нім. 

$сЬаґ через п. 8гаГа. 

Шарар — заст. діал. домоуправитель, швейцар, лакей; д. в. 

нім. зсЬаіїагі, сер. в. нім. зсЬаїаеге, суч. 5сЬаіїег через п. згаїагг. 

Лекс. 1596.11 б: Домостройтель — шафар, справца дому. 

Лекс. 1627.222: Шафар, перекупец. 

О слугах Христовьіх и шафарахь Таємниць Божіихь. Катих. 

1645 р. 53. 

ІШфарство — заст. діал. домоуправління, ведення господар¬ 

ства. Див. шафар. 

Лекс. 1627.227: Споряженьє господаркоє албо шафарство. 

Т. т. 236: Домостроєніє, домоправленіє, шафарство. 

Шафрйн — багаторічна трав’яна рослина з оранжевими 
квітками, корені якої використовувались для виготолвення фарб, і 
виготовл. ліків. Слово загальноєвр. з араб, ах га Гегап, п. 8гаітап. 

Лекс. 1627.103: Крокос, шафран. 

Шафувати — арх. діал. вести господарські справи; п. 

згаітуас, див. шафар. Шафовати Таємницами Господними. Катих. 

1645 р. 54. 

Шах! — наслідування швидкого руху. Здовжена форма 

шарах! Див. шарах. 

ІШхи — гра на дошці поділеній на чорні і білі клітини, яка 
полягає в пересуванні двома партнерами фігур, один тримає чорні, а 
інший — білі, кожний грач має їх 16. Гра походить з Індії, але 
названа за ім’ям перського правителя — шаха. В укр. мові 
прийнята та сама форма слова, що і в п. 82асЬу, тоді як росіяни для 
цієї ж гри вживають слово шахмати, слово мат з араб, мат — 

безсилий, мертвий, бо гра кінчається з завоюванням другим 
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партнером фігури з назвою „король” і вигуком шах мат — король 

помер. 

Лекс. 1627.пер.: Шах в чаши. 

Т. т. 307: ІПахматьг и ляки. 

Шахрай — обманщик, пройдосвіт з нім. ЗсЬасЬегег, нім. 

БсЬасйегеі — це торгівля за прибутком. Походження слова 
вірогідно д. євр., див. шахрувати. 

Шахрувати — з д. євр. $екег — брехня, у їдіш закге$ — 

обман, пор. ще д. євр. $аског — вештатися, зосЬег — купець (Пр. 

3:14), засЬ’гаЬ — гандель, торгівля (Іс. 23:18). Звідси і вираз шахер 

махер — той що робить (нім. МасЬег) обман. 

Шашлик, -ка — смажена баранина, тюрк, шиш лик — 

баранина, що смажиться на вертелі (вертель — шиш). Дм. 569. 

Швагер, -гра — брат чоловіка або брат жінки, чоловік 

сестри; швагрова — жінка брата або жінка брата чоловіка — часті 

слов на Зах. Укр. з нім. 5сЬ\уа§ег, 5сЬ\уа£егіп, витіснили свої давні 

слов’янські назви родства, на Волині, однак, більш прийнято для 
жінки брата — братова, на Буковині іноді кумнат з лат. со§паШ$ 

через рум. ситпаї, так само і в Мараморщині. 

Швадрбн, -ону — невелика кавалерійська військова частина з 
фр. Є5сас1гоп, рос. зскадрон, п. 82\уасігоп з нім. 5сЬ\уас1гоп. 

Шванкувати — заст. діал. хитатися з нім. 8сЬ\уапкеп через п. 

8/ЛУапко\уас. 

Лекс. 1627.77: У станичне киваюся, метаф. швапкуіо. 

Швейцар, -ра — сторож біля вхідних дверей установи, порт’є 
з нім. Бсінусі/єг — швейцарець, бо таку роботу часто виконували 

саме швейцарці. 

Швейцарія — назва європ. країни, нім. Фе $сЬ\Уеіг; п. 

$7дуа]са^а, фр. 1а5иі$$е. 

Швець, шевця — ремісник, що шиє черевики і чоботи. Від 

шити — скріпити ниткою, див. шити. 

Лекс. 1627.214: Сапогошвей — швець. 

Лекс. 1627.273: Усмошвец — мйховник, що зброй подшиваєт, 

тлумоки робит, рьімар, швец. 

Швиг! — рухонаслідуванчя швидкого кидання. Звідси: 

швйгати — кидати, швигнути — скинути, напр.: Вітер як швигне 



хустку з голови, Б. Грін. XV 489. Також швидриць — швидриць з 
мішка в річку. 

Швиргйти — сильно й швидко кидати слово, звуконасл., див. 

звідси: швиргома — кидаючи, шворгнути, швирдиць — кинув. 

Швйркати — глухо дзвеніти. Коса швиркає в траві. Слово 
звуконасл.' ' •жі 

Швбрень, -ня — металевий або дерев’яний стержень, що є 

вертикальною віссю передка воза чи поворотним пристроєм в 

автомобілі, локомотиві і т. д., п. $\уогєп — стержень. 

Шейгер — ч. р., шіксе ж. р., у мові їдіш презирлива назва 

неєвреїв, з д. євр. 8екес — гидота, обридження збереглось як 

самозахист євреїв проти вислову „смердячий жид”. - 

Шекель — назва основної грошової одиниці в сучасному 

Ізраїлі, запозичене з д. євр. зекеї — міра ваги, гр. $ік1оз, ст. сл. 

сїкль, 2М 38:26, 4 М 7:13. Шекель був підставовою одиницею євр. 

ваги, дорівнював 16,37 грам. Талант мав 3600 шеклів або 60 мін, а 
міна 60 шеклів: шестидесятирична система. Шекель ділився на два 
півшекелі, що звався века. Див. сикль. 

Шелеп! — звуконасл. ходи по грязюці, упадку в неї. Звідси 
шелепати. З прамови. 

Шелесть! — здовжне форма від шасть, шесть — рухонас- 

лідування рапотового появлення, зникнення, сховання, появлен¬ 

ня шуму. Звідси: шелестіти, шелеснути, шелест. З прамови. „Дощі 
шелеетівли за вікном по деревах”, Гонч. Л. і зб., 9. 

Шелбм —див. шолом. 

Шеломя — пограничний горб. 

Слово о п. І. 1187р.: О Руская Земле — уже за шеломянем 

єси! 

Шеляг, -га, шелюг — стародавня найдрібніша польська 

монета, праслов. позичка з гот. с$і11іп£5, нім. $сЬі11іп§. 

Лекс. 1627.199: Пішязь — шелюг, шелюгами. 

Т. т. 206: Фалшивая монета, недобрьіи шелюги, зльш грош. 

Т. т. 354: Ассарій — два шелюги. 

Т. т. 458: Рахуючи по шелягу. 

Шельма — з нім. ЗсЬеїт — дурисвіт, нерідке в укр.: шель- 
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мувати, шельмованець — таврований каторжник. П. згеїта. 

Шемрання — видавання легкого шуму, шереху. Звуконасл. 

Лекс. 1627.210: Ропот — нарйканє, шемран-Ь, маркотанє, 

ворч-Ьнє. 

Шеол — це місце, де — за вірою євреїв — перебувають люди 
по своєї смерті, позазагробний світ, д. євр. $ео1. Корінь цього слова 
зовсім невідомий, похідних слів на має, в інших семітських мовах не 
знане. Це слово перекладають: гр. асіез, лат. іпїегпит, ст. сл. адь, 

рос. преисподняя. До шеолу, за вірою євреїв йшли всі померлі, і 
грішні, і праведні, тому це не пекло. В псальмі 6:6 шеол це синонім 
смерті. Пор. Пс. 16:10, 88:4, 88:5, Числа 16:30 і ін. Синонім шеолу: 

аваддон. Пор. Йов. 21:13: Кінчають в добрі свої дні і сходять в 
спокої, в шеол. 

Шеп! — звуконасл. тихої мови. Звідси: шептати, -ся; шепіт, 

шепоту; шепотіти; ворожка пошептала. Ворожка шеп-шеп, та й 
помогла! З прамови. 

Шептала — сушені абрикоси чи персики. З перс. Іран, 

шафтала — персик, до нас прийшло через тюрк., полов, шафтали. 

Дм. 552. 

Шербет, -ту — 1. прохолоджуючий напиток на Сході з 
фруктів; 2. густа солодка маса, виготовлена з фруктів. Слово 
араб., прийшло через тюрк, шербет. Дм. 552. 

Шербур — фр. СЬегЬоиг£ — „миле місто” — порт на півн. 

зах. узбережжі Франції. 

Шерег — слово прийшло з угор. $ЄГЄ£ (5 вимовляється як ш, 

зовсім навпаки, як в польському, а 82 — як с) — загін піхоти; 

піхота короля Сігісмунда Баторія ділилася на шереги і від неї слово 
шерег пішло далі на схід — до поляків, росіян (шеренга) і українців. 

Слово шерег, як військовий термін ряд війська широко у нас відоме 
навіть у мові народній, але все визначає ряд військовий, а не 
звичайний. Так Исторические песни (Думи) Антоновича й Драгома- 

нова (1874-1875) дають: Узяв Нечай ворогів класти трьома 

шерегами (II 789); Військо збирає, все шерегує, ставить у ряди (І 

15). Гнатюк у Етн. 36. XIII 136 подає із Стрийського повіту: Три 

шереги народа у білих ризах. Академічний правничий словник, ст. 

174 рос. „ряд” перекладає словом ряд, шерег військовий, лава. 

Словник Б. Грінченка добре знає це слово. Таким чином слово 
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„шерег” стало в нас своїм словом, у Наддніпрянщині вимовляється 

тільки шерег, а не шерег, цебто зовсім українізувалося, а тому 
вважати його як звичайний полонізм нема підстав. Таку ж долю 
пережили в нас і багато інших військових термінів. 

Шериф — почесна назва мусульманина, який веде свій вік від 
Мухамеда. З араб. 

Шериф — виборна особа в США або призначена королем (в 
Англії), яка виконує адміністративні поліцейські і деякі судові 
функції. Слово походить з англосакс. $Ьіге+гееуе. 

Шеровець — в жаргоні українців з Канади людина, яка має 
акції, англ. зЬаге (пайки) у акціонерних товариствах. 

Шестий — див. шостий. 

Шестьій Артьїкуль В'Ьрьі. Катих. 1645 р. 27 б. 

Шестокрйлець — який має три пари крил, так звуться деякі 

міфічні істоти — серафіми, змії і т. д. 

Слово о п. І. 1187р.: Вси три Мстиславичи, не худа гнізда 

шестокрилци, 32. 

Шибййголова — смілива, відчайдушна людина або бешкет¬ 

ник. Диб. шибати. 

Шибйти — кидати, бити; шибайголова — паливода. Пор. срб. 

шибати — сікти різками, болг. шибам’ю — січу, ст. сл. шибати; п. 

згуЬ — предмет, який із свистом летить у повітрі. Праслово, 

спорідн. з д. інд. к іраії — кидає, к іргаз —- швидкий, авест. хзуі\уга 
— хуткий, срб. шибика — різка. Див. шибениця, шибеник. 

Шибеник — 1. той хто повісився або кого повісили на 
шибениці, вішальник; 2. розм. бешкетник, пустун. В староукр. 

мові сам кат називався шибеничник. 

Лекс. 1627.151: Паличникьі — шибеничники, каручії катове. 

Шйбениця або шибеничка — приладдя для повішення або 

взагалі для страти, ешафот. Слова шибениця і шибеник зустріча¬ 

ються з тим самим значенням в мові білоруській і в півд. рос. 

говорах. Від шибати, бити; див. бити. Первісно шибениця означало 

місце для катувань, отже там били людей. 

Шикування — ім. від шикувати. 

Лекс. 1627.209: Всего войска ушикованьє. Ушикованоє 

войско до бою. 
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Шикувати — ставити когось у ряд, шерегу; п. 52уко\уас з 

нім. Зсіїіск, Ое$сЬіск. 

Лекс. 1596.33: Войско ушикованоє. Жолнере на три гуфьі 

розшиковалися. 

Лекс. 1627.296: Ополчаюся — полк шикую. 

Шймон — д. євр. Зіт'оп, див. Семен. Шимон — це не 

польська форма, а давньоєврейська. 

Шина — 1. обруч залізний чи резиновий на колесо, з нім. 

ЗсЬіепе; 2. в Галичині шини — це рейки або рельси. „Вискочив із 
шин особовий потяг”, „Діло”, 1922 р. №21. 

Шинка — копчене м’ясо, перев. свинячий окист, копчене 
стегно, з нім. ЗсЬіпке через п. $2упка, рос. окорок. 

Шинкйр, -ря — корчмар, див. шинок. 

Лекс. 1627.22: Винарск — шинкар. 

Шинок, шинку — іноді шинк, з нім. ЗсЬепке. 

Шипшина — кущ із колючими голками, плоди якого 
використовують як джем або для приготування лікарського чаю із 

слова шип — колючка на рослині; споріднено з словом щипати, п. 

$2ур — стріла, 52ур$гупа — шипшина. 

Лекс. 1627.364: Боденец — терньє остроє и простоє, цв'Ьту 

білого и запаху вдячного, котороє називаєтся от греков приснол- 

иственноє, для того те неґд'В листа не тратить. По нашому 

шепшина. З той голій (повидають н'Ькоторьіи) корона Христови 

зроблена бьіла. 

Не для тебе Василечку шепшину садила. Чуб. V. 99. 

Ширитися — широкий, ширина; арх. обширний, рос. ушир, 

шир-яний. Рос. делаться шире, розширяться. Грінч. II. 1007. 

Ширмувйти — Лекс. 1627.355: „Ассур-чигаючий, або 

ширмуючий.” 

Ширбкий — Слово о п. І. 1187р.: Через поля широкая.” 

Широке поле. Чуб. III, 241. 

Широта — широчінь; у Лекс. 1627.157: Довготу, широту, 

толстоту. 

Ширяти — широко й швидко літати. 

Слово о п. І. 1 187р.: А ти буй Романе яко сокол на в'Ьтрйх 
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ширяяся, 31. 

Орлом сизокрилим літає, ширяє, аж небо блакитне широким 

б’є, Шевч. 9.2 

Шити — скріплювати ниткою. Загальнослов’янське пра- 

слово, ст. сл. шити, лит. зіий, зіиуи; д. інд. зіууаіі — шиє, зуитап — 

шов; лат. зио — шию; гот. ззіиіап, спільнослов. *зій з *зіи. 

Шити білою або грубою ниткою — явно писати чи казати 

неправду. Направда виглядає, як непідібрана нитка на шитві. 

Шифр, -у — сукупність умовних знаків певної комбінації, 

яких використовують у таємному листуванні і читають за допомо¬ 

гою ключа, фр. 1е зсЬіїїге, в Галичині шифра. 

Шишка — 1. суцвіття хвойних та деяких інших рослин, 

вкрите лусками, а також м’ясисте потовщення на коренях або 
взагалі на підземній частині рослин: „усі шишки летять” на когось 
— на нього валяться всі нещастя.; 2. ірон. поважна особа в високим 
чином — велика шишка, велике цабе. З тур. шиш — пухлина. Дм. 

553. 

Шия — частина тіла людини і більшості тварин, що з’єднує 
голову з тулубом, рос. шея, п. згуіа, праслов. *зуа. На думку М. 

Фасмера первісно шия мало мало значення комір. 

Лекс. 1627.39: Вия — шйя. 

Т. т. 465: Без обертання шьіи. 

Вираз „шия платити” означало у староукр. мові бути засудже¬ 

ним на смерть. 

Шістедесят — кількісний числ. 6 десятків, давнє шєсть 

ДЄСАТЬ. 

Шістедесятий — порядковий числівник, у староукр. мові 
скорочено ШИСТЬЦАТЬІЙ. 

Под л-Ьтомь бжья нарожйнья тисачєго трисоть ШИСТЬЦАТОГО 
шєстого (Перемишль, 1366 Р 12). 

Шістнадцять — кільк. числ., десять+шість. Т ствердло під 
впливом дальшого твердого складу. 

Шість — основний кільк. числівник, мудреці стародавності 
вважали його досконалим числом, тому що 1x2x3 і 1+2+3 дають 
однаково 6. Праслово, рос. шесть, ст. сл. шесть, шесть — шостий, 

спільнослов. *зезіь від індоєвр. діал. слова *кзекз — шість, лит. 

зезі, латиш, зезі, гот. заіЬз, лат. зех, алб. сііазіце. 



Шкйпа — заморочений слабосилий кінь, п. 8/кара, чс. якара. 

Лекс. 1627.97: Конь, шкапа. 

Шкарбанй чи шкарбуни — старі зношені чоботи від звуко- 

насл. шкарбати — стукати старими чобітьми. 

Шкарпетки — короткі панчохи, рос. носки, з італ. $сагра — 

черевик через п. зкагреікі і $гкагреікі. 

Шкварка — підсмалений шматок сала, з якого частково 

витопився жир; з нім. $сН\уаПе, через чс. зкуагек, п. $к\уагек. 

Шкереберть! — вигук рапотового кидання. Шкереберть у 

воду. 

Шкідливий — який негативно впливає внаслідок матеріаль¬ 

них втрат або втрати здоров’я. Див. шкода. 

Лекс. 1627.318: Лукавен — злостливий, шкодливьій. 

Шкіра — верхній покров тіла людини і тварини. З давн. 

скора, скура; пор. лит. якига, чс. $кога і зкига; п. зкбга. У давній 
мові співпало з загальнослов. і індоєвр. словом кора, лит. зкага — 

вирваний шматок, інд. сагтап — шкіра, гр. кеіго — стрижу, лат. 

саго — м’ясо, англосакс. ЬеогіЬа — шкіра і зсеагп — частина, суч. 

англ. я к і п. 

Шкбда — 1. матеріальні втрати, збитки; 2. співчуття до кого, 

жаль; сер. в. нім. ясасіо, суч. нім. ЗсЬасІеп через чс. якосіа, п. я/косіа. 

Грамота 1478: Видали шкоду и за тую шкоду дали сто 
рублевь. 

А з тог бьівалї вєлїкьіи накладьі и щькодьі и колопотьі (XV ст. 

ВС 10 зв.). 

Лекс. 1596.29 б: Тщета — шкбда. Тщету приємлю — 

шкодую, шкоду подьімую. 

Лекс. 1627.283: Отложеніє — шкода, одваолбка. 

Староукр. мова знала і термін „шкода воєваная” — тобто 

воєнна шкода, шкода спричинена воєнними діями, напр.: 

Шкоду воєваную нам и коруні нашої! оучннєную отпущаємьі 

(Ланчиця, 1433, Р. 121). 

Шкодити, ушкоджений — завдавати збитки, втрати, див. 

шкода. До цього гнізда слів належить і дієслово перешкодити — 

ставити перепони. Див. перешкода. 

Лекс. 1596.32: Обйжду — шкоджу, кривджу. Обида — 

кривда, ушкожсньс. 
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Лекс. 1627.160: Повреда — шкода. Повреждаю — шкожу, 

зашкожую. Поврежденіє — зашкоженє. 

Шкодувати — жаліти. Значення розвинулось з слова шкода 
— див. шкода; 2. оскільки шкоду можна не тільки завдати, але і 

зазнати. 

Лекс. 1627.263: Тщету пріємлю — шкодую, шкоду подьій- 

мую. ' 

Шк<5ла — установа для навчання дітей, підлітків часом і 

дорослих, з гр. ясЬоІу, лат. ясЬоІа. У значенні збірнім відноситься 

іноді до сукупності учнів однієї школи. У 3. У. уживається в 

множині, бо давні школи складалися з кількох класів, а клас був 

закінчене ціле, як школа: клас риторики, філософії, богослов’я. У 

школах мій старий не бував. Свид. 58. 

Лекс. 1627.461: Схолй — школа, училище. Схоластік — 

школнік; ■ 
Заживати добра церковньїе на шпиталі, на школьї. Катих. 

1645 р. 43. 

Школа — так скрізь в Україні звуть євр. молитовний дім. Це 
Ьеі Ьаттісігая — дім для досліду (св. Письма), пізніш — дім 
молитви й науки для старших по нім. ЗсЬиІе, їдіш яіі. 

Те/, іекіїіЬу сНіо как па я/коіи... теїаі, (оі та)еІ яіагояСе паяготи 
/.аріаііп сі'л/а їипіу регси (Луцьк, 2ТЬ 105). 

Шкряб! шкреб! — звуконаслідування шкрябу, чухання. 

Звідси шкрябати, шкребіння, шкребачка, шкребти. В кутку 
шкребетався в міцному чемодані, Гонч. Л. і зб., 41. Пошкрябав у 

вікно. Буряки шкребти. 

Лекс. 1627.100: свйрбйти или скробатися, драпатися. 

Шкура — 1. зовнішній покров тіла тварини; 2. матеріал 

одержавний після хімічної і механічної обробки шкіри деяких 

тварин; 3. розм. шкіряний покрив тіла людини, шкіра. Див. шкіра. 

Лекс. 1596.15 б: Кожа — скора. 

Лекс. 1627.272: Шкурокраяч. 

Шкурник — розм., той хто дбає лише про власні інтереси. 

Шкурянйй — заст., шкіряний. Зроблений з шкури. Див. 

шкура, шкіра. 

Лекс. 1627.273: Усмян — рем'Ьнньїй, кожаньїй, скоряний, 

ЮХТОВЬІЙ. 
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Шкутильгати — місцеве: шкатильгати, шкитильгати; 

рухонаслідувальне дієслово нерівної ходи, шкандибати. Пошкуль- 

тигав з києм додому. 

Шлунок — орган травлення людини і більшості тварин, який 
являє собою розширену частину травного тракту. 

Шлюб, -у — з староп. 5ІиЬ — клятвенна обітниця, ще недавно 
означало в нас присягу, шлюбувати — присягати. Слова ці — 

слюб, слюбити, слюбовати добре відомі вже в українських і 
молдавських грамотах XIV ст. Так, у грамоті 1388 р. читаємо: А 
мьі слубоуємо єму воротити. Грамота Мірчі Великого 1403 р.: 

Слюбуємо нашею чистою вйрою. Слово „шлюбувати” часом ще й 
тепер визначає в нашій мові присягати. Але слово „шлюб” 

давненько вже втратило своє первісне значення присяги, визначаю¬ 

чи тільки вінчання. Ця переміна значення трапилася так. В 

давнину, в ХУІ-ХУІІ віках в нашій Церкві при вінчанні обов’язко¬ 

вою була й присяга молодих на вірність один одному. Народ 

надавав цій присязі (шлюбові) таку силу, що ціле таїнство 

вінчання називав шлюбом, цебто присягою, що позосталося в нашій 

мові й тепер, хоч російська церковна влада в Наддніпрянщині 

викинула стару форму присяги на вінчанні. Цікаво, що вже 

словник Памви Беринди 1627 р. церковно-слов’янське слово 
„бракь” перекладає: „веселє, женитва, слюб”, цебто вже на 
початку ХУІІ віку панувало „шлюб” у значенні вінчання. 

Див. слюб, слюбувати. 

У староукр. пам’ятках значення присяга і вінчання зустріча¬ 

ються синхронно. 

Мьі Стефан воєвода на тьіе слюбьі и присяги... и на нашю 
вЬроу христїяскоую слюбоуєм (Гирлов, 1499 ВО II 425). 

Лекс. 1627.74: Наложница, не шлюбная жона. 

Т. т. 132: Нарочнє — што ся з шлюбу даєт Богу. 

Т. т. 291: ОбЬт — обЬтница, Богу учиненная, шлюб. 

Христос Церковь СобВ пошлюбиль. Катих. 1645 р. 36 б. 

Шлюбувати — арх., діал. присягати. Див. шлюб. 

Бели немовлятко, тедьі ставають за него и шлюбують. 

Катих. 1645 р. 46 б. 

Шлях, -у — дорога, особливо широка з нім. 5сЬ1а§ — дорога, 

удар. „Останній шлях” — похорони. 

Шляхетний — 1. прикм. до слів шляхта і шляхтич; 2. 
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високоморальний, щедрий, благородний. 

Лекс. 1627.317: Древній, ветхій — старожитньїй, шляхетний. 

Шляхетність — ім. від шляхетний. 

Лекс. 1627.177: Превьішаньє цнотьі душевнои, шляхетность, 

моц душевная. 

Т. т. 304: Честность — почтнвость, повага, шляхетность. 

Шляхетський — 1. стосовний до шляхти; 2. належний 
шляхті. 

Лекс. 1627.173: Пояс албо стану шляхецкого надаваньє. 

Шляхта — дрібне польське дворянство з нижньо нім. зіаіи, 

сер. в. нім. зіаіпе — рід, походження, порода, верхньо-нім. 

ОезсЬІесЬі — рід, покоління, староп. згІасЬіа. 

А онь намт> маеть, посполу з ьіншою шляхтою... службу 

воєнную отправляти (Луцьк, 1438 Р 141). 

У староукр. мові шляхтою хоруговною називали ту шляхту, 

що ставала на чолі народного ополчення під час воєнних дій. 

Шляхтич — представник шляхти. 

И волно ему вь зд’Ьшнемь паньствй нашомг жону пояти и 

титулу вшелякого и волности шляхецко'Ь, яко властному шляхти- 

чови, тубьілцови заживати (Луцьк, 1438 Р 141). 

Шльома — переробка імені Соломон, д. євр. ЗеїотоЬ. 

Шмата — див. шмаття. 

Лекс. 1627.210: Платок албо шмата так суконная як и 
полотенная. 

Шмйття — 1. куски чого-небудь; 2. розм., білизна; 3. купа 
одягу, білизни; 4. дрантя, лахміття. Порвав на шмаття. Тато сидів 
тільки в шматті. Свидн. 43. Царівна шмаття пере. Рудч. Ск. II 113. 

Запозич, через п. згшаї з сер. в. нім. хпаие — шов на тканині, 
рубець, стрічка, рубіж. 

Шматувати — це дерти, пошматований — подертий. Іноді 
шмаття — брудна білизна. Шмаття золять. Свидн. 28. 

Шморг! — рухонаслідування раптового сховку куди. Шморг 

у хату. Стародавнє. 

Шморгати, шморгнути — 1. втягнути з шумом через ніс 

повітря; 2. Обчищати листя з стеблини рослин; 3. втекти. 

„Шморгнула в хату” 
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Шмуль — народна єврейська вимова д. є. Зегпиеі, див. 

Самуїл. 

Шнур, шнурок, шнурувати, шнурівка — з нім. ЗсЬпиг через п. 

$гпиг. Значення слова подає вже П. Беринда: 

Лекс. 1627.266: Уже, ужище, повороз, стрьічок, шнур, мотуз. 

Шовінізм — в Наполеонівській армії служив жовнір Микола 

СЬаиуЇп (Шовен). Гарячий патріот, він без застережень готовий був 

покласти життя своє за імператора, чому й був 17 раз ранений. 

Шовена знала вся армія. Пізніше письменники Скриба та Коньяри 
зробили його героєм своїх п’єс, через що Шовен став символом 
гарячого патріота, а від нього й повстало слово шовінізм — сліпий, 

гарячий націоналізм; звичайно тільки в людини з державного 
народу, бо людина з недержавної нації шовіністом бути не може. 

Шовк, -у — 1. волокно, що виділяється гусеницями шовкови¬ 

цевого шовкопряда; 2. пряжа нитки з цього волокна або з 
подібного синтетичного матеріалу; 3. тканина з цього волокна. 

Рос. шелк, англ. 5І1к, з гр. $еге$ — китайський. 

А коли ймуть купити татарскьіи товарь у сочавй или шолкь, 

или пєрєць или камкьі... оть гривну, у сочав’Ь по три гроши (Сучава, 

1408 0)51. II 630). 

Шбйхет — різник у різниці, д. євр. зосЬеІ, пор. шахат (засЬаІ) 

— порізав. Єр. 39. 6. Часом уживається в живій українській мові. 

Шоколад, -у — рано, ще перед завоюванням Мексики 

іспанцями, індійці готували напій чоколатль, звідси пішло слово 

шоколад в різних формах („Культура индейцев”, 1963 р. ст. 31). 

Шолом, -а — старовинний металевий убир для захисту голови 

від ударів холодної зброї. Шолом виготовлений з різних матеріа¬ 

лів, використовується і сьогодні в різноманітних обставинах. 

Давньорус. шелом, ц. сл. шлемь, спільнослов. *$е1ть, запозич, з д. 

герм. Ьеїтаг, гот. Ьіїшз — шолом. 

Слово о п. І. 1187р.: Тьі бо можеши Донь шеломьі вьільяти. 

Под шеломьі латиньскьіми. Шеломьі половецкьія. Ваши златьіи 
шеломьі. 

Лекс. 1627.307: Шлем-шишак — прилбица, мисурка, гелм. 

Шишак — це шолом на угорській мові. Шолом у гуцулів — 

це шапка. 

Шопа — діал., покрівка, накриття на опорах для захисту від 
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сонця чи дощу з нім. сііе БсЬирре через п. згора. 

Лекс. 1627.253: Буда, шбпа. 

Шбпка — за польським згорка, що з давнього німецького 

зсЬорґ, теперішнє БсЬирреп. У нас рідке слово, звичайно вжива¬ 

ється вертеп. 

Шор!' — звуконаслідування тупого шуму. Звідси шорохтїти, 

торохнути, шорох. З прамови. 

Шосе — широка, звичайно асфальтова дорога, не відміню¬ 

ється; з фр. 1а сїіаиззее, народне сош, сбша, соше. В Галичині шбса 

З П. 5205а. 

Шостйк, -ка — назва монети в шість польських грошей чи три 
рос. копійки, тепер ця назва забулася. (Є. Чернов, 38-39). 

Шбстий — порядковий ЧИСЛ., П. 5205Їу, СЛОВаЦ. 5ІЄ5Ту, ст. сл. 

шєстьш, спільнослов. *5Є5іь; в укр. мові відбулася зміна е на о вже 
з давнього часу. Пересопн. Єв. 1556 р. Мт. зач. 12: шоста; Новий 
Завіт Негал. 1581 р.: шостьій, 57, от шостоє годиньї, 33; Книга 
Луцька 1572 р.: шостого. В Гал. вжив, стара форма шестий. 

Праслово з індоєвр. діал. *кзекІоз, лит. зезїаз, лат. зехїиз. 

Шофер — водій з фр. сЬаиіїеиг, з нього і англ. сЬаиЛеиг — 

означає затоплювач. 

Шпйга — широкий двосічний меч, старе спата, гр. зрасіу, лат. 

зраіЬа, лит. зро^аз, срб. шпага. 

Шпагйт — мотузок з нім. Бра^аї через п. 

Шпалера — широкі смуги паперу для оббивання стін, італ. 

зраіііеге, п. зграіег. 

Шпарйги — діал, спаржа; п. зграга£, походить з гр. азрага^оз. 

Шпетити — спотворювати. 

Лекс. 1596.23: Посмражаю, морщу, шпечу. 

Шпйтний — огидний, бридкий з нім. зрбаізсЬе через п. 

згреіпу. 

Шпиг! — рухонаслідування раптового колоття. Звідси 
шпигати — колоти, шпигнути — кольнути, шпигонути. Стародавнє. 

Шпиг, шпйга, шпигун, шпигуна — підстерігай, розвідник з 
нім. зраЬеп, чс. зреіі, зреЬип, п. згріе^; часте також шпібн, рос. 



шпион, італ. яріопе, нім. Бріоп. 

Лекс. 1627.95: Соглядатай, шп'Ьг. 

Т. т. 164: Позоритель — шпііг. 

Т. т. 187: Прилагодай — шпиг. 

Т. т. 242: Сходник — шпЬг. 

Шпигування — діяльність шпигуна. 

Лекс. 1627.244: Соггляданіє — шпізгованьє. Соглядатай — 

шпізг. Соглядаю — шпіьгую. 

Т. т. 354: Чинячій в'Ьшп'Вгованя. 

Шпигувати — слідувати за кимсь, підстерігати. 

Лекс. 1596.28: Соглядаю — шпикгую, на зрад'В пересмотрую. 

Согляданіє — шпикгованьє. Соглядатай — шпякг. 

Шпик, -ку — підшкірне свиняче сало, нім. Бреск, через п. 

$грік. У Беринди значення трохи відмінне: 

Лекс. 1627.10: Мозок в костех — шпик. 

Шпиряти — арх., випитувати, досліджувати; це значення в 
ХУІ-ХУІІ вв. польського 52рего\уас. 

Лекс. 1627.94: Вьіпьітован, шпягован, шпьіран. 

Шпитйль — давнє слово; в давнину будували окремі доми, 

де знаходили собі відпочинок усякі подорожні, а особливо ті, що 
йшли на прощу. Будинки такі називалися госпиталями (Ноярігаї — 

од слова Ьозрех — гість, подорожній) чи в українській переробці — 

шпиталями. А через те, що таких шпиталів потребували найперше 
хворі, то скоро шпиталі-притулки перемінилися на шпиталі- 

больниці. Уже в Словнику П. Беринди 1627 р. на ст. 14 читаємо: 

болница — шпиталь. Серед українського народу шпиталі стають 

особливо відмомі з ХУІ віку, коли церковні братства, навіть по 

селах пильнували мати свій шпиталь, де знаходили притулок всі 

бідні, старі та подорожні. Старець, що жив у шпиталі, користу¬ 

вався загальною пошаною. Слово „шпиталь” знане у нас здавна, 

напр. Книга Луцька 1565 р.: На шпиталь Володимерскую надалі, 

48. Приказка: „Про тебе і в шпиталях шепчуть”, Номис ч. 2584 

визначає, що навіть старці (не хворі) про це говорять. 

Лекс. 1627.439: Носокомія — шпиталь. 

Заживати добра церковні на шпиталі. Катих. 1645 р. 43. 

Шпнхлір — зах. укр. з п. ягрісіїїег/, сер. в. нім. ярісЬаеге, на 
Сході не вжив., тут — надвірна комора, хлібниця, житовня, у 
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лемків — зсйпка. Див. спіжарня. 

Лекс. 1627.231: Хранилище или хранилница — шпьіхлЬр, 

клЬть на схованьє. 

Шпигинйр, -нару — народна назва терпентину. Див. терпен¬ 

тин. 

Шпіонй^к, -у — те саме що шпигунство, з фр. Гезріопа^е, див. 

шпиг. 

Шпурнути — сильно кинути, шпурляти, -ся, шпурляння, 

шпуртонути, шпуряти — усе слова звуконасл. 

Шрапнель — розривний артилерійський снаряд з англ. 

зЬгарпеї. 

Шрифт, -у -— 1. повний комплект друкарських літер певного 

типу; 2. відбитки друкарських літер на папері; 3. графічна форма 

літер при писанні з нім. сііе ЗсЬгіії — письмо від дієсл. зсЬгеіЬеп — 

писати. 

Шріт, шроту — староп. зхгої, сер. в. нім. зсЬгоІ; 1. дрібні 
свинцеві кульки, які використовують для стрільби у мисливстві; 2. 

заст., подовжені куски м’яса. 

Волно резникомь... на шротьі рубаючьі кому хотя продавати 
(Луцьк, 1389 РЕА І 27). 

Шруба — зах. укр. гвинтик, з нім. ЗсЬгаиЬе через п. згиЬа. 

Штйнба — арх., друкарня з італ. зіатра. 

Лекс. 1627.307: Штанба — печатня, друкарня. 

Штани, -нів — панталони, брюки, слово множинне. Його 

походження мало вияснене. А. Соболевський („Материальї и 

исследования”, 189) виводить це слово з лат. зиіапа, але це трудно 

прийняти, бо зміст цих слів аж надто далекий. Гр. Ільїнський Р.М. 

1933 р. ч. 10 виводить від початкового шьт-ана, а це від шити. В 

арх. укр. говорах відома форма двійні „штані”, однина „штана”, на 

це вказують і форми штаням, штанях (Р.М. 1933 р. ч. 10 ст. 336). 

Слово відоме тільки у сх. слов. мовах. 

Што — староукр. означ, займ., суч. що, див. що; рос. что. 

И даль єсмь и землю рольную и сь сЬножатами што к тому 

дворищю слушаєть (Казимир, 1349 Р. 3). 

Што до здоровя належит. Катих. 1645 р. 78 б. 
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Штовх! — рухонаслідування удару кулаком, пор. штурх. 

Звідси: штовхати, -ся, штовханець, -ця. З прамови. 

Штраф, штрафу — грошове стягнення, яке накладається як 
покарання переважно в адміністративному і судовому порядку; 

рос. штраф, походить з нім. ЗГгаїе, яке має ширше значення: 

покарання взагалі. 

Штрик! — рухонаслідування раптового удару чимсь гострим. 

Звідси: штрикати, штйркнути ножем, чим тонким. З прамови. 

Штемпель, штемпля або штемпеля — печатка з нім. Зсешреі. 

Штука — з сер. в. нім. Зіііске, множ, від Зііїск — частина 

цілого, шматок. Слово прийшло через п. згїика, яке зберігає це 

значення так і в староукр. мові: Крех. Ап. „Гончар от тої штуки 
вчинил начиньє”, 271. 

Лекс. 1627.47: часть, штука. 

Але слово полисемічне вже в старій нім. мові, зустрічається 

напр. значення щось хитро, уміло зроблене, навіть нечесний 

поступок: 

Лекс. 1627.82: Извитіє — хитрость, штука. 

Далі в нім. мові слово вжив, у розумінні театральний твір, 

отже так само двозначно як і фр. ріесе, яке означало і шматок, і 
театральний твір; це значення не зустрічається ні в польській, ні в 

укр. мові, натомість зустрічається (виведене з нім. непрямо, де 
існує слово Меі$іег5іііск — шедевр) узагальнене значення „мистец¬ 

тво”, яке в нім. мові відсутнє. Зокрема широко вживає це слово 
Іван Франко у своїх критичних творах, але на Наддніпрянщині це 
слово не прийнялось. У староукр. мові зустрічається слово штука у 
значенні спортивне змагання: Лекс. 1627.161: Ширміьрскую штуку 
показую, моцуюся — це означало фехтування. І оскільки у давній 
мові хитрость і розум були по суті синонімами, то перехід до 
значення мистецтво, тобто те що зроблено не природою, а людсь¬ 

ким розумом, людською кмітливістю був підготовлений:Л 

Лекс. 1627.82: Штука — хитрость, штучньїй, штучноє 

мовеньє, хитрость в мов^. 

Т. т. 276: Карность люб штука, самовловка, хитрость. 

м.л.к. 
Штукувати — зшивати з шматків, з нім. зіїіскеїп. Слово ідал. 

Штундисти — з нім. Зіипсіе — година, релігійна секта 
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заснована в Німеччині в XVII ст., яка в минулому поширилась і в 
Росії і на Україні, адепти якої займались головно колективним 
читанням Біблії після церковної служби. Вона сприяла розповсю¬ 

дженню письменності. Штундисти займались і популяризацією і 
продажем Біблії і оскільки це характеризує баптистів, то в 
Бессарабії і на Буковині вони злилися з баптистами. М.Л.К. 

Штурмувати — атакувати з нім. зіигтеп. 

Лекс. 1627.296: Штурмованьїй. 

Штурх! — рухонаслідування удару кулаком. Звідси штурха¬ 

ти кулаком у бік, штурхнути, штурханець, -нця, штурханці їсти. З 

прамови. 

Штучнйй — несправжній, неприродний. Від слова штука. 

Штучність — ім. від штучний. У Беринди має значення 

уміння, знання: 

Лекс. 1627.98: Штучность, ум-Ьетность. 

Шу! шу-шу! — звуконаслідування шуму. Звідси шуміти, 

шум, шумливий. З прамови. 

Шу! шу-шу! — звуконаслідування шептання. Звідси шушу¬ 

кати, шушукатися — тишком говорити. Стародавнє. 

Шуба — кожуш підшитий сукном. Слово загальнослов.; рос. 

шуба, п. зхиЬа, походить з перс. сігиЬЬа через араб, аі сІгиЬЬасЬ. 

З нового мєста послано кназю вєликомоу тферскомоу шоуба 
собольд (1488 УКТ). 

Шубовсь! шубовть! — рухонаслідування раптового падіння у 
воду. Звідси: шубовснути, шубовтнути. Стародавнє. 

Шубрйвець — арх., нікчемна, підла людина, шахрай; п. 

57ліЬппуієс — гультяй. Слово походить від імені відомого пол. 

полеміста XVI ст. Шудровіуса, про якого твердили, що він походить 

від львівських катів. 

Лекс. 1627.210: Рубищеносец — ошарпанец, шубравец. 

Шувар — зах. укр., п. згішаг; багаторічна трав’яниста 

рослина з довгим мече-подібним листям і гострим запахом, аїр, 

лепеха, татарське зілля. 

Александєр росказал войску своєму носити тростину, шуварь, 

лозину. Тишів. Олекс. XVIII в. ст. 101. 
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Шуг, шуг-шуг! — звуконаслідування руху, звідси дієслова, 

які означають ходити, швидко і з шумом літати, шугати, шугнути, 

шугонути. Коршак шугнув під хмари. Вогонь високо шугав. 

„Розсильні шугають від будинку до будинку”, Гонч. Л. і зб., 17. 
Також програняння птахів: шуг-шуг! 

Шукйти — ст. сл. искати, рос. искать; намагатися знайти, 

виявити кого-небудь чи що-небудь з нім. зисЬеп через п. згикас. 
„Шукайте і знайдете”, ст. сл. Ищите и обрящете — вислів 

євангельський Матвія 7:7. 
И не имаємь соби иньїхь жадньїх сторон шоукати и никомоу 

иномоу оусклонити ани поддатисл кромЬ королА Єго милости 
(Сучава, 1468 ВИ II ЗОЇ). 

Шукати чию душу — чистий гебраїзм, це важити, чигати на 
чиє життя, бажати чиєїсь смерті, тут душа (пеҐез) — життя. Пор. 
Рим. 11:3, Вихід 4:19. Пор. 2 М 4:19: Повмирали всі, що шукали 
твоєї душі — що важили на твоє життя; також Мт. 2:20 і багато 
інших. 

Шульга — лівша, рос. шульга — ліва рука, ст. сл. шуица — 

лівиця, ошую — ліворуч. Слово було всеслов’янське. Пор. 

прізвище Шульгйн. Пор. санскр. загуаз — лівий. 

Лекс. 1627.307: Шуая — л'Ьвая, манька, шульга. 

Слово вживане тільки в полтавських говорах. 

Шум — сукупність різноманітних звуків, які зливаються в 
одне неприємне ціле. Див. шу! Ст. сл. шумь — галас, шума — ліс. 

Слово о п. І. 1187р.: Что ми шумить? ВшумЬ трава. 

Вислів „трава шумить” зустрічається і в укр. нар. піснях (Укр. 
пісні, Макс. 9). 

Шумовиння — білувата пухирчаста маса на поверхні рідини, 
утворена від коливання або кипіння. Вино шумує. З нім. зсЬаитеп, 
від 5сНаит — піна, п. зхито^іпу. 

Шурум-бурум, -ма — стара річ, мотлох, барахло. Це типове 
для тюрсько-тат. мов паристе поєднання, в якому перше слово 
значення не має, а „бурум” — моток. Дм. 563. В Україні часто й на 
татарина, що скуповує старі речі, кажуть „шурум-бурум”. 

Шурх! — рухонаслідування раптового провалу куди, рапто¬ 
вого скакання в що. Напр.: Святий дух у дірку шурх, загадка на 
мишу. Ящірки шуркають. Шурхнув у яму. Стародавнє. 
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Шурх! — звуконаслідування звуку. Шурхати, шурхнути, 

шурхіт. Це видавати легкий шум або шелестіти, напр. „Цокають 

сокири... глухо шурхають... рубанки’*, А. Шиян, „Баланда”, 217. 

Шуряк — брат жінки, давнє шуринь, рос. шурин, срб. шура, 

шурак; болг. шурей. В зах. укр. слов. і в зах. укр. ці слова випирає 

нім. шваґер. Це давнє слово має відповідники і в мовах індоєвро¬ 

пейських, напр! д. інд. хуаІаЬ — брат жінки. 

А мнє єси ни одного листа, ни королева а ни шурина моего не 
вказьіваль (Вільна, 1495 РИБ 618-620). 

Шут, -та — жартівник, блазень, спільнослов. слово, пор. ст. 

сл. ашють — марно, даремно, дарма. Алф. XVII в. 63: Ашут (сер.) 

— туне, рекше даром. .. 

Лекс. 1627.307: ІІІут — ошуст, прелестник, блазень, шубравець. 

Шшш! — звуконаслідування того, що шипить. Напр. гадюка 
шипить. У печі вогонь шипить. З прамови. 

Щ 
щ — двадцять дев’ята буква української азбуки, зветься ща. 

Це своя власна форма букви, зложена з Ш і т під Ш. 

Щавний — зах. укр. з давнього штавньїи. На Сході кислий: 

кислий борщ, кисле яблуко. 

Щадити — 1. милувати; 2. берегти, зекономити. Ст. сл. 

щтедети, болг. штада, спільнослов. *5сес1т від *$кепсі, чергується з 

*$копсі; див. скудний, паскудний, п. озгсгесіас — ощаджувати. 

Спорідн. з авест. зсіпсНуеіі — ламається. 

Лекс. 1627.409: ІЦадйт нас — печетея нами, жалуєт. Щажду 
— заховую. 

Щасливий — 1. який відчуває вищу міру задоволення 
життям; 2. який має удачу; 3. сприятлий збіг обставин, ц. сл. 

сьчясгьн — який причастний, якому випадає частина, чс. зі'аіпу, п. 

$2С2Є$1і\уу, спільнослов. 8ьсе5іь]е — сприятлива доля, виводиться з 
префіксу *5ь (давньоінд. зи — добре) і се$Гь — частина, отже добра 

частина, добра доля. 

„Щасливі годин не знають” — у радості не відчувається 

перебіг часу. 
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Лекс. 1596.2 б: Блаженство — щасливость. Блажен — 

щасливьій. Блаженствую — щасливьій єстем. Благополучньїй — 

щасливьій. Благоденствіє — щастьє. 

Щасний — прикм., заст., зберігається у заперечній формі 

нещасний, п. $2сге$пу; 1. щасливий, благополучний: 

И мьі бьіли тую речь оті»ложили до нашого... щасного 

пріеханья до отьчиньї нашое, великого князства литовьского 

(Краків, 1489 РИБ 433). 

2. побажання блаженної, світлої пам’яті покійному виража¬ 

лось у староукр. мові формулою „щаснои (счаснои) памяти”. 

Щастйти — 1. удатися, везти; 2. розм., давати комусь щастя; 

3. у наказовому способі — нехай буде удача: Щасти вам Боже! 

Щасти ж вам, Гонч. Л. і зб., 48. 

Лекс. 1596.2 б: Благополучаю — щастит ми ся. 

Т. т. 4 б: Благоденствую — щастйт ми ся. 

Ще — присл., додатково до того самого, рос. еще, стар. укр. 

още, болг. оште, йоште, п. ]е5/с/.е, сораб. Ьіясе. Мовознавці 
припускають спорідн. з д. інд. аіі — дуже, гр. еі — і, гот. ПЬ — і, а 
іноді пов’язують з лат. а^ие — також, авест. аіса. 

Щебет, щебетання — спів деяких птахів, напр. ластівок, 
солов’я, жайворонка. 

Лекс. 1627.198: Птичего щебетаня. 

Т. т. 454: Сірах — пищеньє, щебетаньє. 

Щебетати — дієслово від щебет, рос. щебетать, давньоукр. 

штьбьтати — означало балакати пусте, п, $2С2еЬіоІ, сораб. зсеЬаіас, 

лит. зкатЬегі — звучати. Звуконаслідувальне слово. 

Щедрий, щедротний — який охоче ділиться з своїм майном, 

спорідн. з щадити, рос. щедрий, п. згсгасігу, староукр. щедрь, ст. сл. 

штедрь, спільнослов. 5сес1г, латиш. $кесіет5 — щепки, лит. кесіеіі — 

пукати, гр. зкесіаппуті — роздробляю, гр. зкесігоз — точнісінько. 

Лекс. 1627.409: Щедрьій — щедроблйвьій, литостивьій, гойне 

даючий. Щедрота — милосердіє, щедробливость — гойность, 
злитованьє. Щедру ущедряю — милосердьє чиню, гойне даю. 

Щедрівка — повстала від ст. сл. штєдрь — милостивий, 

штєдровати — бути милостивим до кого. Слово дуже старе і 
сильно в нас розгалужене: щедрець, щедрий, щедрик, щедриня, 

щедрити, щедрість і т. ін. „Щедрують” — цебто бажають „щед- 
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рості” кому під Новий Рік в деяких місцевостях — від Водохреща. 

„Щедрівка” — пісенька, що в ній бажають кому щедрости, головно 
доброго врожаю в новім році. „Щедрий вечір” — вечір під Новий 

Рік, коли щедрують, цебто Меланки. „Щедрик” — це щедрівник 

або сам щедрий вечір. 

Щезати — зникати. Сказйти — п. кагіс — псувати, викру¬ 

чувати; у суч. укр. мові, зокрема в західних діалектах, у Марамор- 

щині і Закарпатті скажений означає подекуди — попсований, 

зокрема про їжу. У староукр. мові сказити означало знищити, 

скасувати, зробити недійсним. Корінь каз — псування, знищення, 

має як різновид палаталізований чез — відси ст. сл. чезноути, болг. 

чезна, укр. щезати — гинути, висихати, срб. чезнути — чахнути. 

М.Л.К. . * ; 

Щбкіт — щебет, тьохкання, рос. щекот, чс. зіекої — про 
гавкання собаки, білор. скахатать, звуконаслід. 

Слово о п. І. 1187р.: Щекот славій успе. Абьі тьі сіа пл'ьки 

ущекотал. 

Щелепа — одна з двох лицьових кісток, в яких тримаються 
зуби, горішня і долішня, або верхня і нижня щелепа, на Зах. Укр. 

перев. перший варіант. Слово зустріч, і в рос. діал., іноді у формі 
скелеп, М. Фасмер припускає спорідн. з словом щілина; ст. сл. 

челюсть, рос. челюсть. 

Щеміти — 1. боліти, нити; 2. психофізичний феномен тиску 
від переживань; староп. згсгтіас — тиснути; спорідн. з словом 

оскома, див. оскома. 

Щент — прислівн. дощенту, частий на Наддніпрянщині. Він 

погиб до шченту, Кул. От. 42; п. сіо згсгеїи — цілком, зовсім з ім. 

щент — накриття. Адвербіалізація ім. щент у род. відмінку 

відбулась внаслідок того, що він вийшов з ужитку. В Словн. Памви 

Беринди 1627 р.: до штдту. Тишів. Олекс. XVIII в. л. 81: Плодь 

ихг вьігубили до штенту. 

Щеня — множ, щенята; рос. щенок; молодий собака, в рос. 

діал. вжив, також для молодих вовків і лисиць. Щенитися — 

родити малят (про суку), ц. сл. штєна, словен. зсепе, болг. штене — 

МОЛОДИЙ пес, П. 32С2ЄПІЄ, СПІЛЬНОСЛОВ. *5СЄПЄ, -(Є, ВІрМ. СІП1ПСІ — 

молодий собака або вовк, ірл. сапо — вовченя, д. інд. капіезїаз — 

наймолодший, гр. каіпоз — новий. 
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Лекс. 1627.455: Щенята лвовьі, лвенята. 

Щетина — жорсткий волос, жорстка шерсть, напр. у свині. 
Слово всеслов’янське, срб. чекиньа — щетина, а четина — хвоя. 

Див. четина. 

Щип! — рухонаслідування щипання. Звідси щипати, -ся, 

щипка, щипнути, щипун — хто щипається, щипучий. Одягненого в 
нове щипають і проказують: „Щипочки, рибочки, там і моїх дві 

ниточки! 

Щипйти — первісне значення відірвати щось, захоплюючи 

пальцями, сучасне осн. значення: сильно затискуюти, защемляти 

шкіру тіла. 

Лекс. 1627.95: Нащепав дров на офйру. 

Щйрий — 1. відвертий, правдивий; 2. справжній, дійсний; 3. 

самовіддавний, ретельний, завзятий; п. згсгегу, чс., словац. сігу (сіге 

роїе) з тим же значенням; спорідн. з гот. зкеігез — ясний, 

зрозумілий, санд. зкіїт — чистий; сер. в. нім. зсіїіг — чистий, суч. 

нім. зсЬіег — щирити або шкірити зуби — сміятися. 

Щирий — це чистий, цілий, незіпсутий. Щире золото, щире 
вино, щирий приятель. В Крекіськім Апостолі 1560-их років 
церковнослов’янське „чистий, ц-Вльїй” перекладаються словом 
щирьій: Золото щироє, 659; Щирого серця, 503; Вина счирого, 635. 

В А збуковнику XVII ст. читаємо: „Щирость — ц'Ьлость”, „щирій — 

цізльїй”, л. 367. А. Брюкнер неправильно виводить це слово від 
широкий. 

Лекс. 1596.2: Бсплобіс—щирая добрості». 

Т. т. 33: Ц-Ьл — щирьій, правьій, зуполньїй, чистьій, нефал- 

шивьій, прбстьій, добрьій. 

Лекс. 1627.3: Беззлобивьій — невинньїй, незлостливьій, 

щирьій. 

Т. т. 40: В'Ьрн'Ь исте, певне, щйре. 

Т. т. 139: Нелестньїй — незрадливий, щирьій. 

Т. т. 185: Приискрнеє дружество — щироє приятелство. 

Щире, пріятелски, брацко. 

Щйрість — їм. від щирий. 

При мудрости маєт бути щирост правдивая... Будте мудрьіми 

яко змієве, а щирими яко голуби. Катих. 1645 р. 87. 

Щит, щита — ручний предмет старовинного військового 
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озброєння, перев. у вигляді округленої дошки з дерева, шкри чи 
металу, як захист тіла проти холодної зброї. У давній мові 
існувало і виведене від нього слово щитить — оборонятись щитом, а 
в сучасній мові захищати від защитити, рос. защищать. Староукр. 

щигь має і значення оборона, болг., срб. штит, чс. сШ, п. згсгуі, 
спільнослов. *5СІГь, спорідн. з лит. зкіеіаз — частина, латиш. зкіей 
— гребінь, ірл. ЗсіаіЬ — щит, лат. зсиШт — щит. 

Слово о п. І. 1187р.: Лисици брешут на чрьленьїя щитьі. И 
сулицьі ляцкьіи и щитьі. 

Лекс. 1596.33 б: Щит — тарча, заслона. 

Лекс, 1627.309: Щит — тарча. 

„За щитом чи на щиті” — вираз у давніх греків: вертайся з 

війни переможцем або мертвим на щиті. Загубити в бою свого щита 

вважалось в давніх греків найбільшим соромом. Давній гр. історик 

Плутарх (46-125) розповідає, що одна мати грекиня, виряжаючи на 

війну свого сина, подала йому щита й наказала: „Вертайся з ним 

або на ньому!”, цебто переможцем або мертвим. У давніх греків 

того воїна, що вертався з війни без щита побивали камінням або 

киями. 

Щілина — вузький довгастий отвір, рос. щель, білорус, 

щелка, щелки — очі, шелич — дивитися крадькома, словен. зса^а 
— скалка, п. згсгеїіпа — щілина, спорідн. з лит. зкеїгі, зкеїіи — 

щілина, зкікіз — відрубаний шар, зкуіе — діра, сканд. зкіЦа — 

розколоти (див. рос. осколок), гр. зкаїїо — рубаю, копаю; вірм. 

^еіигп — щілина. Див. скала. 

Лекс. 1596.27: Скважня — щілина. 

Лекс. 1627.219: ЩЬлина, дізра. 

Що — 1. питальний і відносний займенник, означає загальне 

питання про предмет; 2. сполучи., поєднює синтаксичні одиниці, 

рос. что, староп. сгзо, п. со, ст. сл. чьто, староукр. што, див. што; 

давнє значення „чому?”, спільнослов. *сь, інд. іазіа, гр. Цуо, лат. 

^иІ5, яиісі, срб. ица, чс. пас — для чого, словен. пізі — нічого, 

словац. піс— нічого, ст. сл. ничбже — нічого. М. Фасмер бере під 

увагу спорідн. з інд. часткою сісі, авест. сіз, сіз, гр. й, ііз — хто, 

хетт. киі, рос. что за, укр. що за — калька з нім. \уаз Шг еіп? 

Мьі кназ литовскии кназ олєксандро КорьАтовичь... чинимь 

св'Ьдочно... што жь бьілв брать нашь придаль млинькь цркви кь 

матціз бьи оу смотричи (Смотрич, 1375 Р 20). 

Лекс. 1596.17: Облудне що справую. 



Лекс. 1627.306: Что — што, що. 

Т. т. 433: Або що. 

Т. т. 447: Отданоє що Богу. 

В Київському Катахизмі 1645 р. звичайно подається што, а в 
Львівському 1646 р. що. Напр. на стор. 5 б: Що маю розуміти. 

Що мені та тобі — це чистий гебраїзм: ц. сл. Что мігЬ и тебь 
— визначає що тобі до мене. Суд. 1 1-12, 2 Цар. 3:13, 2 Хр. 35:25, те 
саме в Новому Заповіті: Мр. 5:7, Лк. 8:28, Ів. 2:4: Что мий и вамь. 

2 Сам. 16:19, 19:23 — що вам до мене. Что намь и тебй. Мт. 8:29, 

Мр. 1:24, Лк. 4:34 — Що тобі до нас. Ездра 4:3: Н^сть намь и вамь 

создали домь — Що вам до нас при будові дому. 

Для тих, хто не знає цих гебраїзмів подібні вирази утрудню¬ 

ють розуміння біблійного тексту. 

Щоб — з’ ясувальний сполучник, приєднує підрядні речення 

мети, означальні, додаткові, підметові, присудкові речення, а 

також відокремлені звороти; давнє чьтобьі і чьтоб, в давнину часто 

вживали „абьі” замість „щоби”, тепер цей архаїзм залишився лише 

в зах. укр. говорах. Див. аби. 

А то єсми записал дал кь церкви божєи на памдт доуши 

своєи... штобьі то по моєм животе непорушно бьіло (Луцьк, 1470 

А5 167). 

Щогодини — присл., кожної години. „Щогодини по чайній 
ложці” — коли хтось робить щось дуже поволі. Фразеол. вираз з 
лікарських рецептів. 

Щоденний — який відбувається кожного дня, рос. ежеднев- 

ньій. п. сосігіеппу. 

Лекс. 1627.пер.: А я штоденним зостаю богомолцем. 

Маєм при Молитвах напшх щоденних просити нх. Катпх. 1645 

[). 8 б. 

Щойно — присл., зовсім недавно, тільки що. Слово вжива¬ 

лось раніше частіше на Галичині, але має тенденцію все більше 

розповсюджуватися на Наддніпрянщині і в літ. мові. Походить з 

що+йно. Див. іно, йно. 

Щокй — частина лиця від вилиці до нижньої щелепи; рос. 

щека, п. $2С7.ека; пор. сканд. $ке££ — борода, $ка£і — шматок 
землі, що входить в море. 

Щось — неозн. займ., означає: якийсь предмет, якесь явище; 
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рос. что-то, п. С05. Вжив, іноді і в знач, прислівника головно в 
розм. мові із значенням невідомо з якої причини. Це мабуть вплив 
рос. что-то. Див. що. 

Лекс. 1627.149: Шчто — щось. 

Т. т. 449: Щось злоє. 

Щука, -ки — риба, слово всеслов'янське, по пам’ятках відоме 
з XVII в. У Срезневського тільки щучина — м’ясо щуки. Це слово 
виводять із „скакати” — метка, скакаюча з води. В укр. щука жін. 

р., а самець щупак. 

Щуп! — рухонаслідування доторкання. Звідси щупати, арх. 

звичайно мацати, щупальце, щупання. Самка щука, самець щупак. 

Щєпта солі. З прамови. 

Щупйк, -ка — назва самця до щуки. Преобр. III 120 подає 

корінь *скап-, *квап-, пор. укр. квапитися, поквапний; п. к\уарпу, 

тому що щупак меткий, бистрий. 

Щуплий — слабосилий, худий, кволий; рос. щупльїй, чс. 

8Іір1у, п. згсгиріу, праслов. *зсир1ь; пор. щупати — такий тонкий, 

що щупаючи чуєш його кості. 

Лекс. 1627.254: Тонкій, щупльїй. 

Щур, щура — співочий птах родини в’юркових. Змен. щуря. 

Лекс. 1627.310: Щурь — сковронок. 

Щур, -ра — пацюк, білор. щура; спорідн. з ящур, чс. діал. 

8ійґ, словац. 8їйг, п. 52сгиг. Походження невияснене. 

-7’ - ю 
Ю — тридцята буква української азбуки. Буква зложена з 

двох букв: і та у, бо такий і сам звук ю. 

Ювелір, -ра — 1. спеціаліст по виготовленню прикрас з 

золота і дорогоцінних каменів; 2. торговець ювелірними виробами, 

нім. ]и\\е1іег. Іи\\ еІ — дорогоцінний камінь, прикраса. 

Ювілей, юбілей — річниця якоїсь визначної дати чи то 

загального чи особистого порядку, д. євр. ]оуєі — ріг. З М 25 

встановлює т. зв. ювілейний рік, рік 50-ий, коли кожний раб мусів 

бути звільнений, а куплена земля повернена власникові її. 
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Наступлення ювілею проголошувалось трусінням рогу, йовел, 

чому рік звався ювілейним, $апаЬ Ьацоуеі. 
Лекс. 1627.414: Ювілей — милостивоє л’Ьто. 

Юда, -ди — ст. сл. Іуда, д. єв. ІеЬидаЬ — славний. 

Лекс. 1627.415: Іуда — хвалене або визнане. 

Солярський II 335: „Іуда — хвала Богові, слава Богові або 

хваліте Господа, славте Господа”. 

Книга Буття 29:35: „І завагітніла вона (Леа) ще й сина 
вродила й сказала: Тим разом я буду хвалити (обеЬ) Господа. 

Тому й кликнула ймення йому Юда”. 

За біблійною версією Юда, сина Якова, родоначальник 
однойменного племені, гр. Іисіа^, лат. .Іисіа*. Однак в укр. мові ім’я 
Юда асоціюється з Юдою Іскаріотом, за євангеліями один з учнів 
Христа, який зрадив його, тому Юда стало синонімом зрадника. 

Юдей або іудей — єврей, ц. сл. июдіьи, июдєи; гр. «Іисіаіоз, 

лат. .ІікІаеиз. 

Пак кто са покоусит пороушити того нашєго даанЇА и 
потвьржддєнЇА таковїи да єсть проклдт от га ба... и да имат 

оучастїє и сь он-Ьми іоудєнє (Ясси, 1500 Со$Г 5 231). 

Євреям приписували „христоубивство”, або богоубивство, хоч 

насправді його убили римляни, і за це церковні діячі твердили і 

навіть і до сьогодні дехто з них абсурдно твердить, що євреї 

„проклятий народ”. М.Л.К. 

Лекс. 1627.415: Іудей албо іудеянин — жьід визнавца. Зри 

єврей. 

Юдея — назва південної частини Палестини після її розколу 
на дві держави Юдея і Ізраїль під час правління сина Соломона 
Робоама (р. 931 до н. е.), тому що її заселяли два племени Юда і 
Веніамін, а правляча династія Давида була з племені Юди. 

Лекс. 1627.415: Іудеа — испов'Вданіє або хваленіє. 

Юліан — чол. ім’я, ст. сл. Іуліан, присвійна форма родового 
імені Цезаря — Каюс Юліус Каесар, тобто Юліїв. 

Лекс. 1627.415: Іуліан — з-Ьло тяжкоумен, горко в ум'Ь 

имяіци. 

Юлія — жін. ім’я, ст. сл. Іуліа, Юіана; нар. Уляна; див. 

Юліан. 

Юль — ц. сл. июль, июль; староукр. іюль, юлїї, июлии; лат. 
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іиііиз, суч. укр. липень — назва сьомого місяця в честь Юлія 

Цезаря. Див. календар. 

Записань у Кобрьіни Іюля десятий день вь лйто, 6909 (1401) 

(Кобрьінь, 1401 Ак ВАК III 2). 

Юнйк, юнака — молода людина. Часте в укр. літ. мові: 

„Дівчину вродливу юнак покохав”, М. Вороний. „Він був юнак 
уродливий”, Кул. 103. В Галичині часті ще молодець. Див. 

молодець. Вже в давнішу було юнакь, але вжив, рідко, частіше — 

юноша, напр. Клют. Роз. 1665 р. л. 40. Ст. сл. юнь, п. )ипак — 

сміливець, багатир; старочс. )ипес — бичок, спільнослов. *)шгь, 
спорідн. з лит. )аипав — молодий, лит. )аипікі$ — наречений, авест. 

уиуап, гот. лат. іиуепіз, діпіог — молодий, іиуепсия — бичок. 

Слово о п. І. 1187р.: Уношу затвори. Плачется мати по 
уноши, 42. 

Юність — книжн., молодість; рос. юность. 

Лекс. 1596.34: Юность — молодость. Юноша — парубок, 

младенец, молодец. Юнота — молодость. Юнотка — молодица. 

Лекс. 1627.301: Юность — молодость. Юньїй — молодий. 

Юпітер — назва римського бога бурі, блискавки, війни, 

паралельного до грецького Зеуса і слов’янського Перуна, отже з 

групи божеств вогню, тому і ім’я сформоване з одного з індоєвр. 

коренів стосовних до обожнення вогню ІАШЦІАЦ, первісно .Ї05- 

Раїег, раїег — отець, пор. санскр. Оіаия-Ріїаг. М.Л.К. 

„Юпітере, ти гніваєшся, значить ти не правий” — так написав 

др. гр. письменник II в. Лукіян у своєму творі „Прометей”. Зевс (а 

в римлян Юпітер) безпідставно розгнівався на Прометея, і той йому 
докоряв: „Ти гніваєшся, значить ти не правий”. І це стало 
крилатим словом, так кажуть на того, хто гнівається безпідставно. 

Юрґелт — арх., данина, з мови їдіш — річні гроші. 
Лекс. 1627.272: Урок — побор, юргелт, дань. 

ЮрТв, -ва — назву одержав від князя Ярослава Мудрого 
(1054 р.), який в Хрещенні був названий Юрієм. Князь Ярослав 
побудував його р. 1032-го. Пізніше ця фортеця була зруйнована, а 
на її місце постала Біла Церква. 

Юродйвий — 1. психічно хворий, божевільний; 2. у знач. ім. 

жебрак, божевільний, що має дар віщунства. 

Лекс. 1596.34: Юрод — дурень, глупий, блазен. Юродивьій 
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— дурньїй, блазнуючий, дуріьючій. Юродствую — дур!>ю, 

блазную. Юродство — глупота, блазенство. 

Юст — чол. ім’я, ст. сл. Іустт>, лат. справедливий. 

Лекс. 1627.415: Іуст — праведен. 

Юстина і Устима — жін. ім’я, ст. сл. Іустина, лат. Юстова. 

Юстін, Юстініан — чол. ім’я. Юстів. 

Лекс. 1627.415: Іустін, Іустініан — правдивьій. 

Юхта — оброблена кінська або волова шкіра з нім. ІисЬїеп 

через чс. ]исЬїа, п. ]исЬї. 

Юхтовий — прикм. до слова юхта. 

Лекс. 1627.273: Усмян: ремйнньїй, скоряний, юхтовьій. 

я 
Я — тридцять перша буква української азбуки. Буква 

зложена з і та а, як і сам звук я. 

Ябеда, ябедник — старі слова визначали дрібного судового 
урядника. Але ці „ябеди” так в’їлися народові своїм неправдивим 
поступуванням, що цим словом давно охрищено клеветника взагалі. 
У Словнику Памви Беринди 1627 р. читаємо: „клевета — обмова, 

злореченьє, ябедництво, укоризна. Клеветник — ябедник” (стор. 

97). Із цим останнім значенням слово добре відоме в східно¬ 

українських говорах ще й тепер; пор. у Словнику Б. Грінченка: 

Ябеди за чвірку горілки пише. Древнєруське запозичення з 

скандинавського етЬаеиі — служба, посада; д. в. нім. атЬаЬіі — 

посада, яке походить від гал. атЬасіиз — горнець. 

Лекс. 1627.459: Сикофант — лгар, потварца, ябедник; зри 

шут. 

Яблуко — плід садового і лісового дерева — яблуні; ст. сл. 

древнєрус. ябл ько, в Галичині часте ябко; пор. чс. і словац. ]аЬ1ко, 

п. ]аЬіко. У А. Чайк. „Олюнька” прізвище: Іван Ябчак, білор. 

ябльїк, болг. абьлка, ябвлка; спільнослов. *аЬ1ько із *аЬ1и; 

спорідн. з лит. оЬиоІаз — яблуко; латиш. аЬиоІ8, лит. оЬе1І8 — 

яблуня, лат. АЬеІІа — назва міста в Кампанії, яке славилось своїми 
яблуками. 

Лекс. 1627.419: Округлости або ябка. 
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Т. т. 449: Яблука розд-Ьленья (див. нижче яблуко незгоди). 

„Яблуко Адамове’" — див. Адамове яблуко. 

„Яблуко незгоди” або „яблуко розбрату” — крилатий вираз 
взятий з гр. міфології. Богиня незгоди Ірида, ображена, щоб 
пересварити богинь кинула навмисне золоте яблуко, а на ньому був 

напис „найуродливішій”. І зараз за яблуко пересварились три 

богині: Гера, Афіна і Афродита. І тільки Парис віддав яблуко 

Афродиті і тим спинив сварку, за те ображені богині надалі мстили 

Трої під час Троянської війни. 

Явір, явора — дерево родини кленових з великим п’ятило¬ 

патевим листом; слово всеслов., ст. сл. аворь, аворовь, взяте з 

герм. АЬот, кінцеве п відпало. 

Явно — присл.; 1. відкрито, неприховано; 2. очевидно, від 
дієсл. явити, наяву, явний; древнєрус. явити — показувати, 

виявити, явьнв, болг. яве — на яву, явя — показую, явлю; срб. 

)авити — об’являти; праслов. *ауіії, спорідн. з лит. оуу)е — наяву, 

оууііез — привиджується, сниться. 

Лекс. 1627.311: ЯвЬ — певне, явне. 

Ягве або Яхве — правдива назва Господа Бога в гебреїв. 

Широко розповсюджена форма, між іншим, і в поемі Франка 
„Мойсей” Євгова — це результат помилкового прочитання 
масоретами (євр. вченими УЇІІ-ХІ ст.) невокалізованої форми (адже 
давньоєвр. тексти писались виключно приголосними). УН^Н. 

м.л.к. 
Ягода — соковитий, невел. за розміром плід трав’янистих і 

кущових рослин, рос. ягода, болг. ягода — полуниця, срб. )агода, 

словац. )айос1а, ст. сл. агода, праслов. *а§а, ц. сл. виняга — 

виноградна лоза. 

Лекс. 1596.14: ЧерньїдЬ ягодьі ростут. 

Яд — отрута. Слово „яд” — праслово, відоме вже в найпер¬ 

ших писаних пам’ятках XI в., так само і слово ядовитьіи. Поруч із 

цим словом відоме з XI в. і *Ьдь. Говори східноукр. нерідко знають 

„яд”, пор. в „Кобзарі” Шевченка: Яд находять в животі, 477. В 
західноукр. говорах панує „їдь”; пор. у Франка „Зах. Беркут”: 

Боярин їдовито всміхнувся, 44. їдовитий голос боярина, 97. Але 
сучасне літ. мова слово „яд” не вживає — вживає звичайно 
„отрута”, „отруя”. В „Кобзарі” Шевченка слово „отрута”, 

праслово, часте: Уродила рута, волі нашої отрута, 151. Трошки в 
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пляшечці отрути, 476 і т. д. Болг. яд — отрута, гній, горе; словац. 

)ес1 — отрута; п. )ас1 — отрута тварин і рослин; праслов. *есіи, і. є. 

*ес! — на думку М. Фасмера (Зтим. слов. рус. яз.) — це евфемізм, 

люди казали їда, страва, уникаючи накликати смертоносну отруту, 

ніби це щось поживне, а не страшне. 

Лекс. 1627.312: яд — і>д. 

Язва — рідко, виразка; рос., білор. язва, іноді і в розумінні 
зла людина, спільнослов. )агуа, д. прусське еу$\Уо — рана, лит. аіха 

— щілина. 

Лекс. 1596.34: Язва — рана, побитьє, пораженьє, як о Іов'Ь єст 

писано. 

Лекс. 1627.312: Язва — рана. Язвлю —- рану. 

Язйк, -ка — 1. рухливий м’язовий орган в ротовій порожнині 

людини і тварин, служить при травленні і смакуванню, у людей і 

для мовлення; 2. староукр. — мова. Загальнослов., праслов. 

*)С/укь — розширення на -к від *]егу; спорідн. з давньопрус. 

іи$и\уі$ — язик, лит. Ііегиуіз, лат. 1іп§иа з давнього с!іп§иа, гот. 

№880. 
Лекс. 1627.пер.: Язьік славенскій. 

Т. т. 476: Біблія пятми язьїки. 

„Держи язика за зубами” — мовчи, бережи дане слово. 

Вже в спільнослов. період слово язик означало народ, 

народність, тому що народи відрізняються за ознакою мови. Те 
саме спостерігається і в д. євр., де Іаюп означає і язик, і народ. 

Язичник — ст. сл. язьїкь за гр. еіЬпо8, визначало також 
плем’я, народ, особливо народ мало знаний, далекий, що був 
звичайно неохрищений. Звідси й повстало „язичник” у значенні 

поганин (д. євр. £0|). калька від гр. егЬпіЬоз. 

Язичницький — прикм., від язичник, ст. сл. язьічьскіи, 

частіше вжив, слово поганський. 

Лекс. 1627.312: Язьік — народ поганскій. Язьічник — 

поганець. Язьіческій — поганскій. 

Язьо — язик в дитячій мові. 

Яїр — бібл., чол. ім’я, ст. сл. Іаірь, д. євр. іаіг — буде 

світити; гр. .Іаеіг. Див. Числа 31:41, Втор. 3:14, Мр. 5:22, ЛК. 8:41. 

Яй! — звуконаслідувальний звук здивування або болю, 

частий в 3. У. Звідси яйкати, яйкотіти. З прамови. 
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Яйце — захищена овальною шкаралупою сукупність білка і 
жовтка, з якої утворюється зародок птахів. Праслово, ст. сл. аицє, 

яицє, усім слов’янам знане: рос. яйцо, болг. яйце, срб. яйце чи ^а^е, 

чс. ує^є, п. ^а^е, ]а]ко; пор. нім. Еі. Часто виводять *а]е з а^е — від 
назви первісного птаха, пор. лат. ауіз. Яйце в Україні має різні 
назви. Яйце звичайне, з-під курки чи пташки, покладки чи 
покладень —* те яйце, що кладеться курці, щоб неслася, але в 
Галичині на яйця часто кажуть покладки; крашанка — покрашене 
великоднє яйце, але в східних говорах, напр. на Катеринославщині, 

й на звичайне непокрашене яйце кажуть крашанка; пйсанка — по- 

мистецькому розписане великоднє яйце. 

Як — питальний прислівник, визначає питання про спосіб дії, 

стан, обставини; також означ, і відносний прислівник, порівн. і 

з’ясувальний сполучник, рос, как, старочс. ако, ак — як, хоч; 

словен. ако, п. ]ако, ц. сл. яко, древнєрус. акьі, яко; староукр. яко, 

ст. сл. ако, яко; спільносл. *ако, д. інд. а-$аи — той, гр. еЬеі — там. 

Слово о п. І. 1187р.: Прострошая половци, акьі пардуже 

гніздо. 

Т. т.: Куряни скачуть, аки еЬрьіи вльци в пол'Ь. 

Т. т.: Яко соколь на в'Втрехь ширяяся. 

Лекс. 1627.210: Шмата так суконная, аки полотенная. 

Т. т. 441: От головні як чловек. 

Т. т. 450: Саламандра — бестійка, велика як ящорка. 

Як ГІисмо Святоє учит. Катих. 1645 р. 7 б. 

Як вьіхваляти маєм. Т. т. 20 б. 

Як много речій научаєть тоть Артикули. Т. т. 27 б. 

Як — порівняльний сполучник, творить багато фразео¬ 

логічних виразів: спинився як укопаний; схожий як дві краплі 
води; видно як на долоні; а це йому як об стіну горохом; справа 

йде як по маслу; як через землю провалився; напився як швець і 

багато ін. „Як Пилип з конопель” — вискочити нежданно до чого. 

Пор. рос. „як кур во щи” — як курка в борщ; болг. като петел в 

кнлчища — як півень у пеньок; п. ]ак когіоі V/ зшсіпіе — як козел в 

колодязь і ін. 

Якйй — ”давньоруський відносний займенник якь, яко, яка, в 

структурі якого виділяється праслов’янський корінь *у, суфікс -ак- 

і детермінатив -ь-, -о, -а українська мова в членній формі (який, 

яке, яка) використала у функції не тільки відносного, а й питаль¬ 

ного займенника” (М. А. Жовтобрюх і ін., Історична граматика укр. 
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мови. Вища школа, Київ, 1980). 

Якая розница єст. Катих. 1645 р. 5. 

Якій суть пожитки того Сакраменту. Т. т. 59 б. 

Якийсь — який+сь, неозначений займ.; невідомо який, 

незвичайний або неточно визначений. 

Лекс. 1627.149: Нт>кій или ніікто: якійсь. 

Яким — чол. ім’я., ст. сл. Іоакимь від д. євр. ІеЬо)акіт — 

Господь ставить або ЕГ]акіт — Бог поставить (2 Цар. 18:18). 

Скорочена форма Іакіт (1 Хр. 24:12) — поставить, поставив, цебто 
Бог чи Господь. Пор. і Іс. 22:30. 

Лекс. 1627.416: Іоаким — знову встаючій, скорбь молящася. 

Іоакім — Господніь повстаньє, панскоє потверж-Ьньє або пан 
мстячійся. 

Якинф — арх., суч. яхонт, сапфір або рубін. Форма якинф 

прийшла безпосередньо з гр. мови, тоді як яхонт прийшло з д. в. 

нім. ]асЬапі, через староп. ]асЬапі, а нім. походить з сер. лат. 

ЬуасітЬиз. 

Лекс. 1627.466: Якінфь — камень многоц'Ьнньш, росски 

яхонт. 

Яків — чол. ім'я, ст. сл. їаковь, д. євр. Іаакоу. В Старому 

Заповіті походження цього імені — наслідок нар. етимології. Див. 

Книга Буття 25:25-26: „І вийшов перший червонуватий, увесь він — 

немов плащ волосяний ($еаг) і кликнула ймення йому Ісав. А потім 
вийшов його брат а рука його трималася п’яти (Ьаакеу) Ісава. І 
кликнув ім’я йому Яків”. Ідеться про двох синів близнюків Ісаака. 

Сучасна історіографія вважає, що Яків немає нічого спільного з 
Ісааком і Авраамом, що ідеться про плем'я Беп-Яков, походження 

якого арамейське, яке покинуло область Харран з північної 
Месопотамії після провалення держави Мітанні, одночасно з 
нападом ассирійців ан Ганігалбат (приблизно року 1257). Внаслідок 
союзу між племенами Бен-Якоб і Бен-ісраєл постать патріарха 
Якова ототожнюється у Старому Заповіті з постаттю Ісраєла. Пор. 

Андре Лемер (Бетаіге), Історія євр. народу, вид. III, Париж 1992. 

Оскільки слово Якоб — арамейське, йому не можна знайти 

пояснення на тлі д. євр. мови. М.Л.К. 

Лекс. 1627.412: Іаківь — запинатель або пята, або стопа. 

Якір, якоря — пристрій для утримання на місці суден у 

вигляді металевого стержня з лапами, які чипляються за грунт. 
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Древнєрус. якорь прийшло через д. шведське апкагі — якір, д. ісл. 

аккегі з лат. апсога, а це з гр. а§кога. 

Алф. XVII в. 63: Якор — елл. анкира. 

Якість — 1. специфіка предмету; 2. ступінь його вартості; 3. 

характерна його ознака. Сформовано з слова який; пор. п. іакозс, 
рос. качество з какоіі, а все це кальки з лат. циаііїаз від займ. ^иа1І5 

— ЯКИЙ. 

Лекс. 1596.15 6: Качество — якость. 

Яко — гебрейське „ке”, цебто „як” при числівниках означає: 

близько, біля, із, з, коло, цебто приблизний рахунок. Грецький 
переклад переклав це ке словом Ьо$, а ст. сл. „яко”. Звичайно, ст. 

сл. „яко’' такого свого значення ніколи не має, це чистий гебраїзм, 

дослівний переклад гебр. ке. Напр. І Цар. 22:6: Яко четьіреста — 

близько чотирьохсот; І Сам. 22:2: Ке агЬа теоі із; ц. сл. „яко 

тридесять и шесть мужей” — коло 36 мужів. Пор. ще Рут 1:4, 2:17, 

Суд. 3:29 і т. п. 

Часте таке „яко” в мові Нового Заповіту. Напр. Мт. 14:21: 

Ядущих же біз яко (близько) пять тьісящь. Мр. 5:13: Бяху же яко 

двТ. тьісящи. Пор. ще Мр. 8:9, Лк. 9:14, Дії 5:36 і т. п. 

Якшатись — накладати з ким, бути з ким у добрих стосун¬ 

ках, від тюрського „якши” — добре. Часте в рос., в укр. рідке. 

Ялина, ялинка, ялиця — високе хвойне вічнозелене дерево 
родини соснових, ст. сл. єла чи єль, слово всеслов’янське (в зах. 

слов. є й перед і), рос. елка, ель; п. )ос!іа, ]есііа з герм. прус, асісіїе, 

лат. есіиіш. Ялинка різдвяна походить з Німеччини, в Україні вона 
повелася знедавна, головно в містах. 

Ялмужна — милостиня з гр. еіеешозупе, лат. а1іто$іпа, давнє 
нім. аітиозап, нове нім. Аітозеп, чс. аітигпа, п. )а1тигпа, укр. XVI- 

XVIII в. в. ялмужна з польського; закарпатське аламужна з угор. 

аіатіздпа. 

Яма — заглиблення у землі, заст. тюрма, див. тюрма, ст. сл. 

ама, яма Лука Жид.: Под братом амьі не рой. Праслов. Цагпа; 

болг. яма. Індоєвроп. походження не доведено. 

Янгол — часта на Наддніпрянщині форма з давнього ангєль. 

Зм. форма янголяточко. Літ. форма ангел. І. Огієнко пропонує 

ангол, див. ангол. 

Яничари — назва давньої турецької піхоти, заснованої 
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турецьким султаном Муратом І 1362 р. з молодих потурчених 

християн; яничари зайняли найвищий ранг в турецькому війську і 
на протязі століть були страховиськом Європи, доки, ставши 
небезпечними для самих султанів, це військо було ліквідоване у 
1826 році. Слово „яничар” стало емблематичним для людей, які 
для кращого життя стають ворогами власного народу, в такому 
сенсі вживає їх часто суч. укр. прозаїк Роман Іваничук, див. його 
роман „Мальви”, який мав називатись „Яничари”, але влада 
заборонила в 1969 р. цей заголовок, а пізніше замовчувала і самий 
роман. Слово походить з тур. „яні чері” — нове ополчення, 

новобранці. Друга частини слова „чері” — військо, старе „черик” 

чи „церик” — солдат. Дм. 554. Пор. рум. іепісегі. 

Янкель — народна переробка д. євр. Іаакоу. Звук н постав з 
носової вимови початкового іа-, власне глухого приголосного аїн, 

кінцеве -ль постало зо здрібнілого -ле, див. Яків, -ле. 

Януарій — чол. ім’я, ст. сл. Ганнуарій, лат. придверник. 

Янус — бог часу в міфології давніх римлян. Зображення 

Януса було дволике, в протилежні боки, один бік дивився вперед, до 

прогресу, а другий назад. Дволиких людей і тепер звуть Янусами. 

Японія, японець, японка — це властиво перероблена греками 

китайська назва цієї країни, розташованої на архіпелагах і означає 

країна сходу сонця, бо Японія розташована на схід від Китаю. 

Французи переробили назву на Іароп, відси і укр. літ. назва, німці на 
Іарап, звідти її назва в Галичині — япанець, япанський. „І почав 
писати пильно про політику япанську”, Мак. Рев. 36. 

Япончиця — древнєрус., верхній одяг, плащ, япанча, з тур. 

япунджа — рід коміра або плаща грубої роботи, у півн. тюрк, 

мовах ялунча. 

Слово о п. І. 1 187р.: Япончицами и кожухьі начаша мостьі 

мостити. 

Яр, яру — логовина, слово всеслов’янське, звідси і яруга — 

слово, яке зустрічається у Слові о п. І. З тюрк, яр — крутий берег. 

Дм. 554. 

Яред — батько Еноха, див. Книга Буття 5:18-20, жив. 962 

роки і став символом довголіття. У мові рос. підпало впливу 
„скаред” і визначає ще злий, скупий і часом з таким значенням 
заходить і в мову укр. Див. Аред. 
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Ярема — народна форма ім. Єремія. Див. Єремія. 

Ярйга чи яриза — нижчий поліцейський служник, посланець, 

від старотат. ярги — суд, судовий виконавець. Дм. 563. 

Ярий — весінній, пристрасний, палкий, яритися — палати, 

ярість — пристрасть, яркий — пристрасний, яровий — весняний, 

ярина — весінні посіви, яриця — пшениця посіяна весною, яр — 

поет, весна. Ц. сл. ярь — весна, древнєруськ. — ярт> — весінній, 

літній; болг. діал. яра — весна, спільнослов. *іагь, спорідн. з авест. 

уаге — рік, гот. іег — рік, нім. ЛаНг, лат. Ьогпиз — цього року. 

Слово о п. І. 1 187р.: Яр туре Всеволоде! 

ІІскс. 1596.64: Яр — сердитий. Ярості» — сердитості», 

запал чи вость. Я ростив ьій — сердитьій. Яровйжньїй — сердовиж- 

ньій. Яруся — запаляюся гн'Ьвом, серджуся. 

Ярина — на Наддніпрянщині збіжжя, що його сіють весною, 

на 3. У. городина під впливом п. ]аггупа. Плотик до городця з 

яриною, Чайк. „Одарка”, 40. Білор. ярьіна — яровий хліб, словен. 

Даг — те саме. 

Лекс. 1627.78: Ярина огородная. 

Т. т. 420: Кегхрен — ярина. 

Ярлик — від тюрського Дагіек — лист, наказ; це були 

грамоти від татарської влади, які писалися татарською мовою. В 
Литовській Метриці в ХУ-ХУІ віках повно різних листів ханів 

татарських, усі вони звуться „ярликами”, тобто листами, грамо¬ 

тами. Пізніше повстало значення записка, знак, привилей, бо хани 
татарські часом давали свої ярлики як привілеї. 

Ярмарок — річний торг, з нім. ДаЬгтагкі з тим же значенням. 

Часом вимовляють ярмалок. Див. торжество. 

Лекс. 1596.30: Торжество — ярмарок. 

Ярмо — знаряддя з дерева, в яке ставлять шию худоби або ко¬ 

ней для тягла, п. ]агшю, чс. ]агто і іагто, давня форма род. мн. ярем, 

корінь *)а-, спорідн. з коренем *)и-, лат. іщшт — ярмо, рум. }и&. 

Лекс. 1596.14 6: Яго — ярьмо. 

Ярмулка — татарська шапочка з татар, яр-мулла, а суффікс 

-ка сього ж походження. Дм. 554. 

Яровйт — балто-слов. божество Яровит або Гієровит, 

названий у Життєпису св. Оттона Бамберзького як бог війни, 

паралельний до Марса у римлян. Біля цього кумира висів золотий 
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щит, в нього били, щоб лякати християн, які збирались знищити 

цього ідола. Будучи богом війни, Яровит належав до світлоносних 

начал. М.Л.К. 

Яруга — глибока, довга западина. Див. яр. 

Слово о п. І. 1187р.: Притопта хльми и яругьі. Вльци по 

яругам. Яругьі имь знаєми. 

Яса, яси — чутка, поговір, звістка; ясйти — звіщати. 

Вживається в полтавських говорах. Тюрк, яса — закон, збірник 

монгольського права. 

Ясйр — неволя в татарській орді. Тур. езіг — полонений. 

Лекс. 1627.157: Плі^нь — ясьір, полон, здобьіч и теж война. 

Яскйня — печера, слово вжив, у зах. укр. говорах; п. ]ахкіпіа, 

чс. ]е<ікупе, у письменників XVII ст. — лігво звірів, барліг. І 
швидко сітка вхід яскині заплела. Фр. Ів. Виш. 51. Корінь яск — 

схованка, той самий що в слові ящик — скриня, гр. а$ко$ — лантух. 

Яснйй — 1. який випромінює яскравість; 2. світлий, чистий; 

рос. ясніли, обьяснить, ц. сл. ясно. А. Брюкнер ставить дві гіпотези 
— або первісний корінь яск- і тоді слово спорідн. з яска — яскрава 

зірка, або ж корінь ]а$- і тоді слово спорідн. з чс. ]азаії — кричати, 

]а$оі — крик. 

Лекс. 1627.467: ясньїй, св'Ьтльїй. 

Яспис — дорогоцінний камінь, гр. іа$рі$, д. євр. ]аз’реЬ (Вихід 

28:20), араб. ]а5Ьш — ашма. 

Яструб — хижий птах з коротким гачкуватим дзьобом, з 

гострими загнутими пазурями, ст. сл. ястрлбь, п. ]а5ІгхаЬ, срб. 

}астри]еб. 

Лекс. 1627.241: Орел ястребу подобен. 

Т. т. 412: Ієрик — ястреб. 

Ятаган — кривий тур. кінджал з тур. ятаган — лежача 

шабля. Дм. 55. 

Ятка — 1. легка будівля для тимчасового користання; 2. 

помітка, її. рпка у пімд. слов’ян і рум. поита, роіаіії з тим же 
значенням, або ж клітка для птахів. 

Лекс. 1627.455: Скиніа — метафоріце ятка, крамница. 

Ятрівка — невістка, жінка дівера; уживається вже рідко. 

Слово всеслов’янське, хоч не по всіх мовах визначає те саме. Знане 
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і в індо-євр. мовах, індоєвр. корінь іепеїег (середнє е випадне), 

Трубачев, 138, пор. лит. іпіе, ]ете і ін. 

Лекс. 1627.314: Ятровг» — повинная, ятровка. 

Ять — це ст. сл. назва букви 'Ь, яку мали окремі слова. 

Навчитися писати ^ було трудно, тому вираз „зробити на ять” — 

зробити якнайкраще. 

Яфет — один з синів біблійного Ноя, ст. сл. Іафеть, д. євр. 

Іаї'еі, може з д. євр. ]аґо — бути гарним або за Ґезенідсом — 

поширений. 

Лекс. 1627.411: Іафет — пянкньїй. Розширеніє або распро- 

страненіє або радячій. 

Алф. XVII в. 73 б.: Афет євр. работаніє. 

Яфини — чорні лісові ягоди, угор. аїопуа, рум. аГіпе, див. 

чорниці. 

Яхонт — див. якинф. 
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России, собранньїе и изданньїе Археографической 

комиссией, т. І, 1361-1598; СПб., 1863, т. II, 1599- 

1637, СПб. 1865. 

Актьі Литовской метрики, т. І, вьіп. І, 1413-1498, 

собраньї Ф. Н. Леонтовичем, Варшава, 1896, вьш. 

II, 1499-1507, Варшава, 1897. 

Актьі Литовско-русского государства, изданньїе М. 

Дошіар-Запольским, вьіп. ї, 1390-1529 г., М. 1900. 

Архив Юго-Западной России, издаваемьій 
Временной Комиссией для разбора древних актов 
вьісочаішіе учреждеиной при Киевском, 

Подольском и Вольшском генерал-губернаторе, ч. 

I, т. VI, К. 1883; ч. 4, т. І, К. 1867; ч. 7, т. II, К. 

1890; ч. 8, т. І, К. 1893; ч. 8, т. III, К. 1909; ч. 8, т. 

IV, К. 1907. 

Агсіїіу/ит кзщгці ЬиЬагіошсгб\у 5ап£и$гк6\у \у 

$1а\уисіе, І. І, 1366-1506, Ь\у6\у, 1887; 1. III, 1432- 

1534, Ь\уо\у, 1890. 

Археографический сборник документов, 

относящихся к истории Северно-Западной Руси, т. 

II, Вильна, 1867; т. VI, Вильна, 1869. 

Ооситепіеіе Іиі 8іеГап сеі Маге риЬІісаІе де Іоап 

Во^дап, уоі. І, Висиге іі, 1913; уоі. II, Висиге іі, 

1913. 
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ВМБС 

ВМКФС 

ВОРСР 

вс 

ВСоб. 

гвкл 

гм 

ГОКІР 

гпм 

гсптз 

Судове рішення у справі розподілу маєтків Андрія 

Корсаковича між Борисом Семеновичем, Глібом 
Остафійовичем та Івашком Совичем, 1495 р., 

Москва, ЦДАДА, СРСР ф. Литовська метрика, кн. 

зап. 5, арк. 58, зв. 59. Частина грамоти має 
скорочення РИБ 620-621. 

Угода між княгинею Федоровою Соколинською і їі 
сином та між паном Богданом Сопичичем про 
маєтки Черею і Тухачево, 1496 р., Москва, ЦДАДА 
ф. 389 Литовська метрика, оп. І, кн. 6, арк. 75. 

Описание русских и словенских рукописей 
Румянцевского музея, составленое Александром 
Востоковьім, СПб. 1842. 

Статут Казимира Великого, XV ст., Москва, 

Державний історичний музей, збірка гр. Уварова, 

№702. 

Підтвердження литовського князя Олександра 

Богданові Собачці на володіння землею 

Чигиревьциною в Новгородському повіті, 1495 р., 

Москва, ЦДАДА СРСР ф. Литовська метрика, кн. 

зап. 5, арк. 110-110 зв. 

Грамотьі великих князей литовских с 1390 по 1569 

год., К. 1868. 

Підтвердження дарчої грамоти Грушівському 
монастиреві 1404 р. — „Научньїе записки 
Ужгородского госуниверситета”, т. XIII, серия 
историко-филологическая, Львов, 1955. 

Грамота Олександра Казимировича дворянину 
Івану Русиновичу на село Сомино, 1499 р., СПб. 

Бібліотека Салтикова-Щедріна, відділ рукописів 
„Западно-русские актьі”, №8. 

Ставропігіальна грамота константинопольського 

патріарха Максима Києво-Печерському монасти¬ 

реві, 1481 р. Київ, Державна публічна бібліотека 

АН України ф. 217. 

Грамота молдавського господаря Стефана III 

(Великого) Великому князеві Івану III з 
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БІК 

от “А” 

ос 

ЗСФ 
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2 РЬ 

ик 

пропозицією \ класти поговір проти тчрків, червень 

1484 — березень 1486 р., Москва, Бібл. Рос. 

Академії Наук, №4.3.15, арк. 69-70. 

Договірна грамота Івана Мирчі, воєводи і 
господаря Бессарабської землі з польським 
королем Владиславом, „Записки Одесского 
общества истории и древностей”, т. IV, отд. II і III, 
Одесса, 1860, стор. 322. 

Дарча грамота Олександра з Колков Печерському 
монастиреві на копу грошей 1398 р., Київ, Держ. публ 
бібл. АН України від II, 1517, №18, арк. 347-348. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана 
Воронецькому монастиреві на дві сім’ї циган 1434 

р., Москва, Румянцевський музей, кол. Маркевича 

і Лукашенка ф. 159, №5. 

Дарча грамота князя Свидригайла Ольгердовича 

слузі Хомякові молодому Сенкові на вотчину 

Смордів, 1451, Львів, Бібліотека АН України, 

відділ рукописів, №2086. 

Оосишете рпуіпсі і$іогіа Вотаіеі Іпігосіисеге, уоі. II, 

Есіітга Асабетіеі, 1956, N0. 8, 10 а, 10 Ь. 

Ооситепіе рпуіпсі ізіогіа Котаіеі уеасиі XIV XV А 
Моїсіоуа, уоі. І, 1384-1475, Есі. Асабетіеі 1954. 

Сгопіса Ерізсоріеі сіє Кабаи і си Арепбісе бе 
сіоситепіе $1ауопе огі^іпаїе і ігасіи$е сіє В. Ва.п 
Vіепа, 1912. 

Знциклопедия славянской филологии, Издание ОРЯС 
АН йод ред. акад. И. В. Ягича, Пг. 1916, №118. 

— Запис на королівському євангелії XV ст., 

„Мовознавство”, №1, 1968, стор. 68. 

2Ьі6г рга\у 1іІе\у$кісЬ осі гоки 1389 сі о гоки 1529. 

Тисігіег гогргачуу $є]гпо\ує о іусЬіе рга\уасЬ осі гоки 

1544 сіо гоки 1563, Рогпап, 1841,5. 103-109. 

— Інвентар міста Кременця XV ст., Москва 

ЦДАДА ф. Литовська метрика, кн. зап. 4 арк. 122, 

зв. 123. 
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КЕ 

Собі. 

Сові. 5. 

ЛКБВ 

ЛКЗ 

лкнкв 

мв 

Мій. Бос. 

ОБРН 

Пам. 

МГВСР 

Запис у восьмигласнику виданому Фіолем у 

Кракові 1491 р., Оііпіег 2аіпег і 5\УІеіоре1к Ріоі 

рггег Кагоіа ЕзсгеісЬега, \¥аг$га\уа, 1867. 

Оосишепіеіе шоісіоуєпє й Їпаіпїе сіє Біеїап сеі Маге 

риЬІісаїе сіє МіНаі Созїасйезси, уоі. І, Іа і, 1931, уоі. 

II, 1932. 

Оосишепіеіе шоісіоуєпє їі їпаіпїе сіє Біеїап сеі Мате 
риЬІісаїе сіє МіЬаі СозїасЬезси, Зиріітепї 1а 

сіоситепіеіе Іиі 5їеГап сеі Маге сіє І. Во§сіап, Іа і, 
1933. 

Лист польського короля Качимира біскупові 
Виленському та ін. ч приводу переговорів з 
магістром хрестоносців 1447-1492 р., Москва, 

Інститут рос. мови Академії Наук, архів В. Розова, 

№56, 3, 76. 

Люстрація Київської землі, бл. 1471 р., Москва 

ЦДАДА ф. 389, Литовська метрика оп. І, кн. З, 
арк. 90-94. 

Лист короля Казимира до намісників ковенського, 

вількомирського та ін. із забороною держати без 

його відома німецьку челядь 1447-1492 р., Москва, 

Інститут рос. мови АН, архів В. Розова, №32. 

М. Возфак. О зїатраіфі, зїатраги, і ігбауаси 

икгафпзкіЬ іпкипаЬиІа па пагосіпіт )егіки. Виїїеїіп 

2ауосіа па Іікоупе ишуеїпозїі ІА21І £осііпа 14, 1966, 

Ьгоі 1-3, $їгапа 92-109, XII 2а£ГеЬ 1967, 5. 11. 

Р. МіЬаіІоуісі. Ооситепїеіе шоісіоуєпє (і £а$іїе 1а 
Сопзїапїіпорої (1462-1755), “Сегсеїагі ізїогісє”, ап. 

Х-ХІІ, N0. 1, Іа і, 1936. 

А. С. Орлов. Библиография русских надписей XI- 

XV вв., Москва, 1936. 

Памятники изданньїе временной комиссией 
для разбора древних актов, т. І, изд. II, К. 1848. 

Підтвердна грамота воєводи Стсфана Тоадеру на 
володіння селом Ризини 1495 р. Державний іст. 

архів Молдавії ф. 220, спр. 278. 
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ПОСВВ 
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р 

РЕА 

РИБ 
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РФВ 

5Ь 

сп 

СРК 

ся 

Посольство на в. к. литовського Олександра від 
воєводи волоського Стефана через дворника 
Джурджа та писаря Матияша 1496 р., Москва 
ЦДАДА ф. 389, Литовська метрика, оп. 1, кн. 6, 

арк. 60-61. 

Посольство на в. к. литовського Олександра від 
воєводи волоського Стефана через дворника 
Джурджа і Юрія Щербичів 1493, Москва ЦДАДА 
ф. 389, Литовська метрика, оп. 1, кн. 5, арк. 151, 
зв. 152. 

Перемишльський суд визнає село Частровичі за 
дідичем Пінком Кунашевичем в його суперечці з 
Верещаком Бутевичем 1369 р. ЦДІА України у 
Львові ф. 13, оп. 2, сир. З, стор. 111. 

В. Розов. Українські грамоти т. І-ХІУ в. і перша 
половина XV в., К,, 1928. 

Русско-еврейский архив. Документьі и материальї 
для истории евреев в России, т. І. Документьі и 
регестьі к истории литовских евреев 1388-1550. 

Собрал и издал С. А. Бершадский, СПб 1882, т. III. 

Документьі к истории польских и литовских евреев 
1364-1569 СПб. 1903. 

Русская историческая библиотека, т. 27. 

Литовская метрика, отд. 1, ч. І, СПб. 1910. 

Яеуізіа ізіогіса Вотапа, уоі. IV, 1934. 

Русский филологический вестник, т. 75, М. 1916, 

стор. 169. 

51ауіа Сазоріз рго зіоуапзкои Шоіоеіі госпік XIV, 
РгаЬа 1936-1937,5. 678-679. 

А. Соболевский и С. Пташицкий. 
Палеографические снимки с русских грамот 
преимущественно XIV века, СПб. 1903, №12, 13. 

\УІ. Кигазгкіеу/ісг. Сгатоіу Ьа1іско-\У01упзкіе XIV- 
XV \уіекіі. ЗпкЦші^е/укохуе, Кгако\у, 1934,5. 135. 

Статут Ягайла XV ст., Москва, Держ. іст. музей, 

збірка гр. Уварова, №702. 
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УКТ 

ЧІАФ 

ЯМ 

Упоминки, послані князеві Тверському 1488 р., 

Москва ЦДАДА ф. Литовська метрика, кн. 4, арк. 

184. 

Чолобитна попа Ісидора 1498 р., М. інст. рос. мови, 

арх. В. Розова, №14. 

Ярлик від царя Муртази 1484 р., ЦДАДА. 

Литовська метрика, кн. 4, арк. 112, зв. 113. Див. і 

РИБ, 351. 



ПІСЛЯМОВА 

Глибокі політичні та економічні зміни, які відбулися у Східній 

Європі за останні роки уможливили вінніпезькому товариству 

„Волинь” доручити після смерті Ю. Мулика-Луцика редагування і 

доповнення рукопису етимологічно-семантичного словника 

української мови мйтрополита Іларіона (Івана Огієнка), починаючи 

від літери П, саме мені, філологу з Румунії. До 1989 р. це було б 

неуявимо. Я дуже вдячна Видавничій Комісії за виявлене довір’я, 

бо вважаю працю над етимологічним словником найтяжчим і 

найбільш відповідальним завданням для фахівця з цієї області. 

Визнаю, що на початку я мала певне вагання, тому що моє поле 

діяльності було до цього часу переважно література і лінгво¬ 

стилістика, але нарешті я так захопилася роботою, що зрозуміла, 

що я її доведу до кінця; до речі, я переконалася, що я не перший 
літературознавець, який береться за таку праю, я мала перед собою 
приклад чудового румунського літературознавця Олександра 
Чораиеску, автора фундаментальних праць про бароко, який, 

будучи в екзилі в Іспанії, власними силами склав на іспанській мові 
етимологічний словник румунської мови. Отож я не перша. 

Бажання Інституту Дослідів Волині, який спонсоризує цю 
працю було задовольнити прохання абонентів, які пренумерували 
словник, але за десять років отримали лише три томи, отож було 

пора довершити словник. Але від часу, коли вийшов перший том, 

тобто від року 1979, обставини кардинально змінились. Цей 

словник вже не можна адресувати вузькому колу спеціалістів і 

рядових читачів у діаспорі, він повинен бути адресований, так би 

мовити, „соборній Україні”, а це збільшило мою відповідальність, 

бо довелось вступити в конкуренцію не тільки з англомовним 

етимологічним словником Ярослава Рудницького, розпочатого 

дуже сумлінно, але завершеного недавно поспіхом, але із 

фундаментальним академічним етимологічним словником 

української мови, який, на жаль, через великі труднощі публікації, 

дійшов тільки до літери М. Чи і після його завершення словник 
Огієнка буде цікавим і корисним? 

Я зробила все, що було в моїх силах, щоб відповідь на це 
питання була позитивною. З цією метою я спиралась на безперечні 
переваги цього словника над існуючими словниками, або тими, що є 
в процесі появи. 
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Цей словник не тільки етимологічний, він етимологічно- 

семантичний, і його складач — визначний мовознавець Іван Огієнко 
— мав щасливу ідею використати досвід тлумачних словників, які 
наводять багато ілюстративного матеріалу, щоб читач 
познайомився з даним словом в живій тканині мови. Французький 
мовознавець Клод Оже, який розпочав у 1897 р. знамениту серію 
тлумачний словників Ларусс — в якій, до речі, наводиться і 
невелика етимологічна інформація, писав, що „словник без 

прикладів — це скелет”. Не побоюючись збільшення обсягу свого 

словника, І. Огієнко ввів до його складу дуже багато прикладів як з 

давньої, так і з нової української мови, як з художньої літератури, 

так і з фолькльору. Ці приклади, до речі, визначили і реєстр слів, 

бо дуже часто у рукописі я знайшла в основному ті слова, які 

зареєстровані в Лексиці Зизанія і Лексиконі Беринди, при чому як 

це не дивно, І. Огієнко фіксує у словникових статтях як 

церковнослов’янські слова з цих книг, так і слова, які наводяться 

Зизанієм і Бериндою, як їх відповідники у живій мові XVII 

століття. Таким чином рукопис переобтяжений архаїзмами. 

Перевага — багатство ілюстративного матеріалу виявилась 

одночасно і недоліком внаслідок внесення до рукопису дуже 
багатьох слів з галицьких говорів. Щоб у якійсь мірі зменшити цей 
дисбаланс, я в першій мірі збільшила реєстр слів з традиційного 
фонду української мови, зокрема мови літературної, 
використовуючи щедро систематизований матеріал з пам’яток, 

наведений у Словнику староукраїнської мови ХІУ-ХУ ет, складений 
під редакцією Л. Л. Гумсцької і виданий у Києві у двох томах у 
1977-78 рр., який чому зовсім не був врахований у тому І-ІІІ. 

Принципове значення цих внесок можна обгрунтувати тезисами 
виступу угорського мовознавця Андраша Золтана та II 

Міжнародному з’їзді україністів, Львів, 1993 р. Промовець піддав, 

зокрема, критиці академічний Етимологічний словник за те, що в 

ньому не позначається час першої фіксації успадкованих 

українською мовою спільнослов’янських слів. Він доводить, що 

багато з цих слів є в українській мові міграційними, тобто вони не 

загально-слов’янськими через передачу їх з сивої давнини, а тому 

що вони проникли в українську мову і частково і в російську 

шляхом їх переходу з чеської до польської в ХІУ-ХУ століттях. Це 

стосується, зокрема, канцелярської мови (і канцелярської мови 
Молдавського князівства доби Штефана Великого). Отже слова 

наявні у цих грамотах і судових актах дозволяють визначити час 
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проникнення багатьох слів в українську літературну мову. 

Зазначимо, що це стосується не тільки спільнослов’янського 
фонду, але і слів, які прийшли з давньої німецької мови через 
чеське, а далі польське посередництво. Все це важливо не тільки з 
погляду хронології, але і з погляду характеристики української 
мови, яка завдяки цьому масивному припливу чеських, а головно 
польських слів* перетворилась у ХІУ-ХУ столітті з східно¬ 

слов’янської на східно-слов’янськук і одночасно західно¬ 

слов’янську мову. Цитати з пам’яток ХІУ-ХУ століття дали змогу 

не тільки збагатити реєстр слів, але і показати, що попередило на 

три століття той лексичний фонд, який відображений у рукописі 

Огієнка ілюстраціями з Зизанія, Беринди і Катехізису 1645 р. Ці 

цитати даються нами в супроводі умовних скорочень їх джерел, 

запозичених з того ж „Словника староукраїнської мови ХІУ-ХУ 

століть”, які розшифровуються вище в окремому списку. 

Багатство цих цитат з пам’яток зберігає дух праць І. Огієнка, 

який видно з тієї невеликої частини словника, яку він встиг 
опублікувати, а також з докладних словникових статей, внесених 

сюди з журналу „Рідна мова”, виданого ним у Варшаві у 30-их 

роках, волів спиратись на багатьох прикладах з пам’яток і 
встановити, по мірі можливості, момент проникнення слова в 
українську мову. 

Щодо цитат і нової української мови, їх внесення часто 
виправдовується складачем необхідністю показати різницю в 
слововживанні між Галичиною і Великою Україною (як називалась 
Наддніпрянщина у 20-30-х роках). Загально розмовна мова 
ілюструється переважно прикладами з роману „Люборацькі” 

Анатолія Свидницького, повістями і- Словником Бориса Грінченка. 

Класики української літератури, такі як Шевченко, Леся Українка, 

М. Коцюбинський і І. Франко (для зах. укр. слів) враховані менш 

послідовно. Щодо мовної ситуації на Україні після 1917 р., то вона 

слабо відображена цитатами з письменників. Я намагалась трохи 

заповнити цю прогалину, цитуючи з Рильського, Бажана, Р. 

Лубківського, Л. Танюка, а з прозаїків цитати з роману Олеся 

Гончара „Людина і зброя” (1960), який чомусь дуже полюбився І. 

Огієнкові, я доповнила ілюстраціями з яскравої мемуарної книги 

Романа Іваничука „Благослови, душе моя, Господа” (1993) (пор. і 

статтю „Яничари”). Книга Р. Іваничука, письменника, який 
народився і формувався в Галичині, яскравий доказ того, як далеко 

пішли інтеграційні процеси в українській мові. 
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І тут я переходжу до другої переваги словника І. Огієнка. Як 

відомо, через всю довголітню і плідну діяльність Івана Огієнка, 

який помер у 1972 р., маючи 90 рооків, червоною ниткою 
проходить бажання боротись за єдність української мови. За неї він 
боровся, живучи до війни у Польщі і намагаючись навчити галичан 
говорити „правильно”, по-літературному, за це він боровся, живучи 
в еміграції і виступаючи проти намагання великої частини 

інтелігенції з діаспори утвердити відмінний правопис, ніж той, яким 
користувались у Києві. До речі, максимальне наближення (за 
окремими винятками) написання слів у рукописі словника і до 
норми сучасного українського правопису у значній мірі полегшило 
моє завдання редагувати цей словник, так щоб він був прийнятий 
для всіх українців сьогодні, коли Україна є незалежною. Різні 
автори відмічають певні позитивні результати намагань І. Огієнка 
(пізніше митрополита Іларіона) сприяти наближенню українців на 

мовному полі. Однак, за півстоліття школа, військо, преса, 

пересування населення зробили більше, ніж міг мріяти коли-небудь 

мовознавець. Українська мова на сьогодні, принаймі для тих, які 

говорять літературною мовою, є єдиною. Небезпека сьогодні не 

тільки численність полонізмів на Галичині або мадяризмів і 

словакізмів на Закарпатті, а засилля русизмів у мові головно тих 

мешканців західно-українських областей, які перебували довший 

час у війську, на роботі у глибині Росії або на державній чи 
партійній роботі. 

Саме тому, що процес уніфікації української мови відбувається 

бурхливими темпами, вияснення І. Огієнком того, які саме слова є 
„західними” і які є „східними” зберігатиме надовго своє значення, 

вказуючи на внесок кожної з історичних провінцій України до 
збагачення як літературної так і загальнорозмовної мови. Бо, 

відмітимо, що уніфікація йде в обох напрямках, багато слів, які 
Огіємко вважав чисто галицькими, набули сьогодні поширення по 
всій українській мовній території. На жаль, одинадцятитомний 
академічний словник української мови досить скупий на ці дані, 
задовольнячись ремаркою „діал.”, а про який саме діалект 
української мови йдеться не сказано ні слова. Сподіваємось, що 
новий великий словник української мови, запланований Інститутом 

мовознавства ім. Потебні Академії наук України усуне цей недолік. 

Але і він не зможе виконати того, що зробив своїм 

лексикографічними працями І. Огієнко, а саме ніби 

сфотографувати мовний стан східних і західних областей в момент. 
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коли ці дві частини об’єднались в одну державу. Можу посилатись 

на паралельний приклад. Коли Лазар Шейняну склав у 1896 р. свій 
відомий „Універсальний словник румунської мови” пройшло тільки 
40 років від об’єднання Молдавії і Валахії в одну державу, і він ще 
встиг позначити, які слова прийшли в румунську мову з говору 
Молдавії. Сьогодні, 100 років після появи цього словника жоден 
румун не відчуває, говорячи рідною мовою, що він щойно 
користався словом, якого до 1859 року в Валахії (Мунтенії і 
Олтенії) не знали. 

Третя перевага рукопису словника І. Огієнка, дорученого мені 
для опрацювання, було численність статей, присвячених загальним 
іменниками і антропонімам давньоєврейського походження. В 
даному випадку автор використав свій досвід перекладача Біблії на 

українську мову, відмітивши гебраїзми не тільки в перекладах 
Старого Завіту, але і в перекладах Нового Завіту, беручи цілком 

слушно під увагу, що первісний текст євангелій складався 

арамейською мовою, близькою до гебрейської. 

Як відомо. Біблія була дуже важливим джерелом збагачення 

фразеологізмів у різних європейських мовах, в тому числі і в 

українській, і словник Огієнка подає важливі інформації для тих, 

хто цікавиться первісною моделлю фразеологізмів. Будучи, як 

духовна особа, дуже заклопотаним правильним розумінням 

біблійного тексту, він послідовно відмічає неточні переклади того 

чи іншого слова чи виразу на церковно-слов’янську мову. Все це 
має самостійне значення, адже мало хто сьогодні може 
похвалитися на Україні таким досконалим знанням 
давньоєврейської мови, яким володів митрополит Іларіон. 

Хочеться тільки побажати, щоб товариство „Волинь” видало і 
рукопис праці І. Огієнка „Гебрейські слова в українській мові”, 

сприяючи таким чином розв’язанню такої актуальної проблеми, як 
українсько-єврейські культурні відносини. Хочеться відмітити, що 
в певній мірі І. Огієнко врахував і впливи мови їдіш, хоча він так її 
не називає. Думається, що таких впливів було навіть більше, ніж 
враховано складачем. Посилаюсь тільки на слово „юрґелт”, 

зустрінутого Огієнком у Беринди, але ним не аналізованого, якого 
на мою думку, треба вважати словом мови їдіш. До деяких 
власних назв і загальних іменників давньо-єврейського походження 

я додала інформації, почерпнуті з наукової літератури, адже 

дослідження цієї області надзвичайно збагатилось за останні 

десятиліття, головно, за рахунок археологічних знахідок. 



Четвертою перевагою рукопису словника І. Огієнка є 

констатація тюркського походження великої кількості слів 

української мови. Авторитет, на який посилається складач є у 
більшості випадків Башкирсько-російського словника М. К. 

Дмитрієва, виданий в Москві в 1940 р., в якому 

вказуються тюркські етимони багатьох російських слів. Така 

підвалина додає додаткову вартість цим свідченням, бо башкірська 

мова є кіппчако-булгарською, а сенсаційні матеріали, опубліковані 
після розпаду Радянського Союзу виявили величезне значення саме 
протобулгар в етногенезі і історії українського народу. Читач 
знайде посилання на відповідні дослідження, зокрема Фархада 
Нурутдінова і Юрія Олійника у таких статтях, які ми внесли 
спеціально до цього словника, як „Чорні болгари”, „Собачі угри”, 

„Угорці”, „Угер Лачині”, „Святослав”, „Скарб Аттіли”, „Тризуб”, 

„Слово про Ігорів похід”, „Сон Святослава”, „Сотворіння світу”, 

„Тропа”, „Троян”, „Топонімія” і ін. 

Українська мова формувалась на протязі досить довгого 
періоду. Відомий мовознавець Юрій Шевельов досить переконливо 

показав у своєму виступі на другому міжнародному конгресі 

україністів, що дослідженню доступно переважно літературна, 

книжня мова, якою користувались на території сучасної України, а 

це було після хрещення Русі старослов’янська мова, яка за своєю 

природою була староболгарською і яку церква ревно оберігала від 

посторонніх впливів, і була наднаціональною, церквою плекана 

літературна мова, як для католицької церкви латина. Доказом 

того, що така мова має мало стосунку до розвитку живої народної 

мови є той факт, що такою слов’янською церковною мовою 
користувались довгі віки і в румунських князівствах, де жива 
народна мова має неолатинську основу. Як показують пам’ятки, 

цитовані в цьому словнику, починаючи від XIV століття, ця 
літературна мова витісняється в адміністрації і в судах іншою 
літературною мовою, яка має як основу старочеську і старополь- 

ську. Але це також ще не є жива народна мова. Вона запанує по 
справжньому лише після Котляревського (тобто після 1798 р.), чия 
„Енеїда” була справжнім вибухом, але І ця мова з політичних 
причин запанує спочатку головним чином в художній літературі. 
Ю. Шевельов запропонував для розпізнання української мови, як 
мови народної фонетичні явища на рівні говорів, які лежать в 
основі розвитку української мови між шостим і шістнадцятим 
століттям. Ми б запропонували як додатковий матеріал для 
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дослідження саме ці тюркізми, які відрізняють східнослов’янські 

мови від західнослов’янських і частково від південнослов’янських 

(пишу „частково”, бо тюркський вплив на ці мови також значний, 

але має іншу специфіку). Ці тюркізми проникли саме як слова 

побутової мови, слова живої розмовної мови, як результат 
співжиття українців з степовими кочовими племенами. 

Поруч цьіх безперечних переваг у рукопису словника є певні 

аспекти, які я б назвала дискусійними. 

Один з них це внесення величезного числа звуконаслідувальних 
і рухонаслідувальних слів, з яких І. Огієнко виводить дуже багато 
слів широко вживаних в живій українській мові. Він твердить, що 
вони є з „прамови”. Але з якої прамови? Думка про існування 
якоїсь індоєвропейської прамови була давно відкинута науковцями, 

на сьогодні визнається тільки існування різних індоєвропейських 
діалектів, з яких розвинулись пізніші індоєвропейські мови, в яких 
по різному трактуються якісь спільні індоєвропейські корені. До 
цих коренів слова, які Огієнко називає звуконаслідувальними і 
рухонаслідувальними вигуками не можуть бути зараховані, бо ті 

самі вигуки виражають різні явища в різних мовах і навіть у різних 

місцевостях. Те саме можна сказати про слова дитячої мови, яким 

І. Огієнко придає велике значення. Невипадково ж дуже часто 

складач словника виводить ці вигуки а ро$іегіогі з семантично 

повнозначних слів, шляхом дедукції. Це і доказує, між іншим, 

правоту школи неограматиків, які заклали основу наукового 

аналізу походження слів, і які з принципу не врахували 

ономатопеїчні слова. Це саме роблять і фундаментальні етимоло¬ 

гічні словники слов’янських мова, зокрема словники Олександра 
Бркжнера і Макса Фасмера. Звичайно, такий метод етимологізу¬ 

вання легкий, але надто спрощений. Хоч існує один аргумент і на 

користь методу І. Огієнка — мова розвивається від простого до 
складного і певний акустичний образ має існувати в основі багатьох 
слів, всупереч теорії Ф. де Соссюра про те, що між значенням сло¬ 

ва і його звуковим образом зв’язок чисто умовний. Але як забезпе¬ 

чувати себе від довільних здогадок, від суб’єктивних оцінок? 

Є ще і інший недолік рукопису цього словника і то 
немаловажний. В численних випадках у рукописі поданий лише 
старослов’янський відповідник, не кажучи про ті випадки, на які 
скаржився і мій попередник Ю. Мулик Луцик, де не названо 
жодного відповідника. Вище сказане нами показує, що шлях 
прямого виведення українських слів з старослов’янських 
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неприйнятнії. Єдиний науковий підхід це вивести слово в 
спільнослов’янської основи, якщо це слово слов’янського 
походження. На жаль, І. Огієнко зробив це у дуже малому числі 
випадків. Щоб встановити таку основу треба мати дуже велику 

мовознавчу компетенцію і, враховуючи, що будь-яка лексикогра¬ 

фічна праця є у великій мірі компіляцією, я дозволила собі спира¬ 

тись на визнані авторитети, зокрема на вище названі праці 5Іо\Упік 

еіуто1о§іс7лу іегука роккіе^о Олександра Брюкнера, Краків, 1927, 

друге посмертне видання Варшава 1957 і Ки$зі$сЬе5 еіугтюІ0£І$с1іе$ 

\УбпепісЬ М. Фасмера, 1953 в оригіналі і в перекладі з доповнення¬ 

ми О. Трубачева, друге видання, Москва, 1986. І оскільки треба 

було цю базу підвести і до перших трьох томів словника, я супрово¬ 

дила вказівку на спільнослов’янську основу і посилання на паралелі 
в інших індоєвропейських мовах, головно старих, інформацією, в 
яких мовах зустрічаються ці самі корені в попередніх томах. Щодо 
слів, які прийшли до української мови в нову добу, то я навела 
інформацію щодо їх походження головно з таких авторитетних 
праць, як „Словник іншомовних слів” за редакцією О. С. 

Мельничука, Київ, 1974, словник французької мови Ларуса і 
Оксфордський словник англійської мови, а також італійсько- 

російський словник, уточнюючьі або доповнюючи скупі інформації, 

які подає І. Огієнко, який, як вище сказано, цікавився головно 
відмінностями у формах цих же слів між Галичиною і Наддніпрян¬ 

щиною. Етимологічні словники звичайно такі слова не наводять, а 
лише слова з традиційного фонду, але мені здається, що І. Огієнко 

мав рацію ввести їх у рукопис свого словника і то не тільки через 

відмінність у формах, яка зустрічається між різними провінціями, а 

просто для доповнення картини про шляхи збагачення лексики 

української мови. Це тим більш бажано, що Словник іншомовних 

слів, хоч і зроблений дуже грунтовно, все ж трохи однобічний, 

даючи перевагу науковій термінології за рахунок багатьох слів, які 

повинні увійти у багаж кожної освіченої людини. На жаль, на 

Україні ще не прийнято випускати те, що німці називають 

Коп\'ег$аііоп$Іехікоп, тобто лексикон, який вміщає слова потрібні 

для розмови в товаристві освічених людей, а вони мають їх цілу 
серію. І. Огієнко, мабуть, мав на увазі і цей тип лексикографічної 
роботи, коли до деяких понять подав досить докладну інформацію 
про те, як ці слова і вирази появились. Праця А. П. Коваля і В. В. 

Коптілова „Крилаті вислови в українській літературній мові”, Київ, 

1975 далеко не задовольняє повністю потребу такого типу 
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довідкової книги, бо обмежується крилатими висловами, які 
зустрічаються в українських письменників, і навіть список цих 
письменників, з політичних причин не є повний. А як бути з 
виразами, які просто так побутують серед людей, які знають якісь 

чужі мови або закінчили хоча б середню школу? Олександр 

Тараненко, говорячи у своєму виступі на другому конгресі україністів 

про майбутній великий словник української мови, згадував 

невипадково про необхідність „залучення елементів енциклопедично¬ 

го опису”. На Україні через різні історичні обставини лексикографія 

до цього часу орієнтувалась головним чином на національну 

специфіку і замало цікавилась тим, що отримало українське 

суспільство з культурної спадщини людства. У словнику І. Огієнка є 

багато такого, що може увійти потім, з цього погляду, до майбутньо¬ 

го великого словника. І хоч ця тенденція словника нібито диверген¬ 

тна по відношенню до фактури етимологічних словників, приймаючи 
до уваги, що це словник в рівній мірі і семантичний, я зберегла і 
навіть доповнила цей аспект, вважаючи його корисним і актуальним. 

Нарешті щодо чисто семантичного акспекту, тобто визнатення 
елі її. Рукопис мною отриманий був щодо цього дуже бідним, дуже 
мало слів реєстру мали при собі пояснення. І знову, приймаючи до 
уваги компілятивний характер словникових праць, я дозволила собі 
широко використати визначення з одинадцяти-томного словника 
української мови, які в свою чергу пристосовують у великій мірі до 
української мови визначення відповідних російських слів, 

опрацьованих такими лексикографами як Д. М. Ушаков, Г. О. 

Винокуров і В. О. Петросян, і які читач зустріне в книзі „Словарь 

русского язьїка”, виданий в Москві в 1949 році під редакцією С. І. 

Ожегова. Звичайно, я інтерпретувала ці визначення досить вільно, 

орієнтуючись на тлумачні словники інших мов і там, де визначення з 

11-томного словника мені видавалось надто громіздким або недобре 

систематизованим, я воліла замінити його іншим, більш простим і 

влучним, бо саме такі визначення полюблював І. Огієнко. Прикла¬ 

ди з цього словника я майже не взяла, вважаючи той запас прикла¬ 

дів, якого я мала у своєму розпорядженню досить переконливим. 

В заключенню хочу висловити свою подяку панові інж. І. 
Онуфрійчуку, який взяв на себе добровільно і без винагородження 
велике і благородне завдання піклуватись науковою спадщиною 
митрополита Іларіона, за шляхетне до мене ставлення. 

Іл'.хпрсст, 2 січня року Масдалшш Ласло-Куцюк. 


